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Referat af studienævnsmøde den 19. december 2018
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Nikolaj Stegeager (NS), Inger-marie Brun
(IMB) og referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Kathrine Vognsen (KV), Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG), Christian Troels Rohr
Olsen (CRO), Clara Wolf (CW), Betina Elling (BE),
SN = studienævnet
SO = studieordning
STÅ = studenterårsværk

1. Godkendelse af dagsorden
o Dagsorden blev godkendt uden yderligere punkter.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
o Referatet blev godkendt med kommentar fra HJB. Ekstra note ved pkt. 4 vedr.
AAU’ s besparelser samt ekstra note ved pkt. 5 vedr. optagelse, adgangs- og
udvælgelses kriterier.
3. Dispensation og merit
a. Gennemgang af behandlede meritter / dispensationer foretaget udenfor SN møderne
(MH)
o Ingen ansøgninger siden sidste måde.
4. Høringer og information fra studieleder / dekanatet mv.
o EVU (efter- og videreuddannelse): Der vedtages pr. 1/1-2019 en ny lov, som gør
det muligt at udbyde enkelte moduler på 5 – 10 ECTS, som ikke har hjemmel i en
samlet master studieordning. Der er ikke helt klare rammer omkring det endnu,
men når rammerne kommer på plads skal AF byde ind på dette område. Disse
moduler kan også specifikt være målrettet enkelte organisationer med
specialtilrettet forløb.
o I løbet af foråret bliver der lavet workshops i det Strategiske uddannelsesråd, som
har til opgave at lave strategier på EVU området. Dette for at vi bliver bedre
klædt på til at lave strategiske EVU tiltag. NS forslog at der laves workshops på
tværs af uddannelserne også, så de kan være med til at lave disse strategier på
EVU området.
o Fra ministeriet: Der skal udvikles/oprettes færre dagsstudie uddannelser og laves
flere efter- og videreuddannelses uddannelser. Dette skal vi på AAU arbejde på.
o Fakultetet: Der er møde d. 3/1-19 med fakultetet hvor SN (MZ) skal redegøre for
strategi- og handleplanen. Der er bl.a. et punkt vedr. PBL initiativerne, som
fakultetet forventer at vi i SN arbejder på. MZ vil sætte spørgsmål til tidsrammen
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for PBL initiativerne, da vi har rigeligt at se til i forvejen.

5. Opfølgning på undervisningsplaner og timebudgetter
o MZ er ved at få de sidste timer på plads og forventer at sende et samlet skema ud
til underviserne i dag, til gennemsyn.
6. Valgresultat ordinært valg 2018 - studenterstudienævnsrepræsentanter
o Der er kommet følgende valgresultat for Anvendt Filosofi:
Stemmeprocent:13,52% / Blanke stemmer:2
AAU Studentersamfundet (sideordnet):3
Christian Troels Rohr Olsen 5
Clara Wolf 16
Frit Forum (sideordnet):1
Ferhan Keskin 3
Malan Trygvadóttir (sideordnet):0
Malan Trygvadóttir 3
Clara med 16 stemmer og Christian med 5 stemmer fortsætter derfor som
studenterstudienævnsrepræsentanter i studienævnet for Anvendt Filosofi i en periode mere - 1.
februar 2019 – 31. januar 2020.
Tillykke til dem begge .
7. Studiemiljø (fast punkt)
a. Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer
o Intet til dette punkt, da ingen studenterrepræsentanter deltog i mødet.
8. Studiets økonomi (fast punkt)
o Krone bevillingen går fra 3.500,- pr. STÅ til 3.000,- pr. STÅ. Dog falder
censortime normerne også, så dette burde udligne differencen.
9. Eventuelt
o Intet til dette punkt.

Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær.
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