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Referat af studienævnsmøde den 29. november 2017
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Clara Wolf (CW) Freja Cæcilie Hegaard
Gabrielsson (FHG), Inger-marie Brun (IMB)og referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Nikolaj Stegeager (NS), Kathrine Vognsen (KV), Karina Esmine Ibsen (KEI) Martin Bruun
Michaelsen (MBM)
SN = studienævnet
SO = studieordning

1. Godkendelse af dagsorden
o Dagsorden blev godkendt uden yderligere punkter.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
o Referatet blev godkendt uden yderligere kommentar
3. Dispensation og merit
a. Gennemgang af behandlede meritter / dispensationer foretaget udenfor SN møderne (MH)
o MH gennemgik sagerne. Der var ingen kommentar hertil
b. Dispensationsansøgning vedr. udlandsophold
o SN godkender ansøgningen, så den studerende får godkendt 25 ECTS for et
udenlandsopholdet som er 22,5 ECTS, da modulerne i udlandet ækvivalerer til de moduler
den studerende skulle have haft på hjemmestudiet. MH sender svar på ansøgningen til den
studerende.

4. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
o Ingen informationer fra fakultet eller skole
5. Gennemgang af Studienævnsrapport.
o MZ forklarer begrundelsen for studienævnsrapporten, som er en særskilt rapport. Vi skal
som SN vise at vi forholder os til nøgletal og forklare hvad SN vil gøre for at forbedre
tallene. Fx lægger studiet for høj i forhold frafald og gennemførselstid, set ud fra AAU’ s
grænseværdier.
MZ har udfyldt rapporten med kommentar, som sendes videre til fakultetet. SN har ikke
yderligere kommentar hertil.
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6. Orientering om ændringer i BA og KA studieordninger.
o Der er småændringer til de nye studieordninger. Disse ændringer er af mindre karakter og
skal derfor ikke godkendes af Fakultetet. De kan derfor træde i kraft til studiestart sept.
2018
BA - Ændringer: mentorordningen på 1. semester flyttes til 3. semester - til modulet
Dialog og rådgivning. Derudover er der nogle få justeringer i tekstformuleringen af Etik
modulet.
KA – Ændringer: Akademisk formidling - der er kommet mere plads til fortolkning af
tekster. Modulet er blevet mere smidigt i forhold til aktiviteter samt eksamensformen er
ændret en smule.
7. Gennemgang og godkendelse af timebudgetter og undervisningsplaner
(semesterbeskrivelser), gælder dog ikke linjer.
o 2. semester:
 Politisk filosofi / PBL
Ok undervisningsplan, dog skal det udfyldes mere konkret. MZ tager kontakt til
modulansvarlig, hvor der er nogle kommentar.
 Erkendelses og metafysik
Ok undervisningsplan. Dog ændres Derrida til Merleau-Ponty og Freud ændres til
Friedrich Nietzsche.
 Argumentationsteori
Ok undervisningsplan og timebudget. Fint at man går frem efter en grundbog.
Ingen yderligere kommentar.
o 4. semester
 VVLO
Kan være svært tematisk at se den røde tråd. Men det er ok ved dette modul. De
studerende har kun dette modul at forholde sig til. Timebudget ok.
 Miljø og etik
Ok undervisningsplan og timebudget. Ingen kommentar hertil.
 Sundhed, etik og menneskesyn
Undervisningsplan og timebudget er ikke modtaget.
o 6. semester
 Ingen undervisningsplan tilknyttet, da det kun er et vejledningsmodul.
Timebudgettet er ok.
o
o 8. semester
 Filosofisk undersøgelse
Der kommer et teoretisk og et praktisk spor og ikke et æstetisk spor.
Praktisk spor – reduceres i forhold til tekster
 Forandrings- og interaktionsfilosofi
Ok undervisningsplan og timebudget. Ingen kommentar hertil.

8. Skal vi udbyde undervisning i august? v/MZ
o Jørn afholdte i august en ”sommerskole” i Etik, som var godt besøgt. Skal vi udbyde vores
Logik modul som et sommerkursus til august 2018, som er ECTS berettiget? Det
diskuteres om vi skal ligge vores eget Logik kursus i august, frem for september, men dette
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kræver at de studerende på 3. semester starter undervisning i august. Dette er der ikke
stemning for i SN. Vi vil derfor gerne udbyde et Logik kursus til sommer, men vi skal
stadig også afholde studiets eget Logik kursus jf. SO for 3. semester efter studiestart d.
1.september.

9. Orientering vedr. specialeemner v/MZ
o Skal det være muligt for vores specialeskrivere at arbejde med nogle specialeemner som
vores underviserne selv arbejder med? SN mener at det er en god måde at tilbyde
forskningsbaseret undervisning/vejledning på. Dog kan der være en problematik, hvis der
er flere studerende der gerne vil skrive om ét specifikt emne og hvor vejlederen ikke har tid
til at vejlede alle. Det forslås derfor, at der skrives ud til de specialestuderende at det fx kun
er tre studerende der kan skrive om det sammen emne. Hvis den enkelte vejleder ikke kan
tage alle de specifikke studerende, som skriver om hans/hendes forskningsområde, må den
studerende være villig til at få en anden vejleder.
SN mener at dette er en god idé og godkender den. MZ siger til Jes Harfeld, at han kan gå
videre med specialeemne kataloget.
10. Orientering om frafaldstruede studerende E2017 v/ MH
 Bachelor – I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 14 studerende i
rød kategori (dvs. de studerende der er mere end 15 ECTS bagud)
MH har sendt 3 breve/mails ud til studerende, som er potentielt frafaldstruet, da
de er bagud med ECTS points. Ingen af de 3 studerende, har reageret på mailen
endnu. De 11 øvrige studerende er der kontakt til og disse er ikke frafaldstruet.
Der er lavet individuelle studieplaner for de fleste, primært grundet sygdom.
Nogle studerende mangler kun deres sidefag.
 Kandidat – I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 14 studerende i
rød kategori (dvs. de studerende der er mere end 15 ECTS bagud)
MH har sendt 2 breve/mails ud til studerende, som er potentielt frafaldstruet, da
de er bagud med ECTS points. Disse 2 studerende er ikke aktive på studiet og
har ikke reageret henvendelsen. Af de resterende 12 er 1, efter rapporten er
genereret, blevet færdiguddannet, 5 har været eller er på barsel, 5 har været
sygemeldt, men afl. specialeeksamen efter jul / til F18. Den sidste er der
kontakt til og vedkommende følger en individuel plan.
Lister og opfølgninger er journaliseret i Work Zone.

11. Orientering om RUS forløbet 2017 V/IMB & MH
o IMB og MH har afholdt et evalueringsmøde med tutorerne vedr. RUS forløbet. Der har
været både gode og dårlige tilbagemeldinger, dog flest gode. Der har været et rigtig godt
samarbejde blandt tutorerne.
SN skal arbejde på en anden struktur i forbindelse med introforløbet, for både 1. og 7.
semester. Dette sættes på dagsordenen til marts 2018.
12. Nyt fra Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer (fast punkt)
o Der mødte ikke så mange studerende op til Fagligt Forum i november måned. Dog blev der
på mødet snakket om:
 hvad der sker i studienævnet.
 at der skal være en bedre digital kommunikationsplatform. Nogle misser
information, da de ikke tjekker Moodle og deres AAU student mail.
 at budskabet om læsekredse skal spredes ud noget mere.
 at mentorordning nu er flyttet til 3. semester.
 spørgsmål ift. praktik. SN opretter en praktikbørs, hvor studerende kan møde
virksomheder, hvor de kan komme praktik.
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13. Studiekultur (fast punkt)
o Mange studerende er utilfredse med at de studerendes fællesrum bliver inddraget. Der
kommer til at mangle et rum hvor rammerne er hyggeligt, fremfor at skulle være i kantinen
eller i et undervisningslokale. De fysiske rammer er et vigtigt støttende element i forhold
til trivslen på studiet.
o Læsegrupperne fungerer bedre nu.
o Der er stadig koldt på gangene
o Kommer man senere end kl. 10.00 er det svært at finde en gruppearbejdsplads.
o Fagligt forum er et godt sted for de studerende at mødes og snakke om studiet samt få
opdateringer fra studienævnet. Forummet støtter også det sociale aspekt på studiet.
14. Studiets økonomi (fast punkt)
o Intet til dette punkt
15. Eventuelt
o Intet til dette punkt

Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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