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Referat af studienævnsmøde den 29. juni 2018
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Nikolaj Stegeager (NS), Freja Cæcilie
Hegaard Gabrielsson (FHG), Betina Elling (BE), Inger-marie Brun (IMB) og referent Mette Hvillum
(MH).
Afbud: Kathrine Vognsen (KV), Clara Wolf (CW), Christian Troels Rohr Olsen (CRO)
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 dispensationerne. Ingen kommentar hertil.
b. Dispensationsansøgning for bl.a. manglende tilstedeværelse på modulet Akademisk
formidling 7. semester.
o Denne kræver ikke en godkendelse fra SN, men SN kan støtte anmodningen.
MH skriver til den studerende
4. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
o Optagelsestallene. Det optages lidt færre kandidatstuderende end sidste år, hvilket
har indflydelse på de timer der bliver bevilliget.
o Ny taxameter model; der tages udgangspunkt i en grund takst, i beskæftigelse
procent og færdiggørelse. AAU bliver skåret i taxameter, da AAU’ s
beskæftigelsesprocent ligger under øvrige universiteter.
o Ny økonomimodel som ser ud til at medføre en ekstra udgift for instituttet.
5. Beslutning vedr. nye adgangskrav til optagelse på Anvendt Filosofi BA
o Det besluttes at der sættes et optagelses karakterkrav på 5,0 i gennemsnit på
bacheloruddannelsen kvote 1.
o Det besluttes at der skal laves en studieegnethed test med en kort beskrivelse af
motivationen for optagelse på bacheloruddannelsen kvote 2.
MZ melder dette ind til fakultetet. Disse nye adgangskrav er gældende fra
september optaget 2020.
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NOT: Fakultet har efterfølgende fortalt at der skal afholdes møde med fakultet, som
skal godkende disse tiltag, inden de kan effektueres. MZ skal til møde med fakultet
i uge 36.

6. Gennemgang og godkendelse af undervisningsplaner og timebudgetter.
MZ følger op på eventuelle punkter.
MZ har gennemgået timebudgetterne inden møde og disse er ok. De bliver derfor ikke gennemgået
på mødet.
 AFI
Mentorordningen er udfaset og Jes er mere inde over modulet overordnet. Plan ok.
 Filosofihistorie
MZ sætter spørgsmålstegn til 2x Hegel undervisning. Snakker med Kresten om
dette. Ellers ok.
 Etik
MZ forslår Jes at inddrage Løgstrup. Ellers ok.
 Videnskabsfilosofi
Plan ok.
 Logik
Det skal afklares i hvilken form eksamenen skal afholdes. IMB tager kontakt til
Martin herom. Ellers ok.
 Filosofisk dialog og vejledning
Der er lidt færre studerende som tager dette modul. Ca. 12 studerende tager et 10
ECTS valgfag på et andet studie i stedet. Dette giver ca. 50 timer mindre til
modulet.
Plan ok.
 BA projekt
Ingen undervisning, kun status seminarer. Martin har allerede afholdt en workshop
om bachelorskrivning for de kommende 5. semester studerende. Der var et positivt
fremmøde til denne workshop.
 Akademisk formidling
Der er PBL integreret i dette modul. Timerne hertil kommer fra Sprogfilosofi
timebudgettet. PBL bruges på Sprogfilosofi i forbindelse med projektskrivningen.
Plan ok.
 Sprogfilosofi
Kun to undervisere og vejledere til dette modul, nemlig Henrik og Kasper. Der
laves workshops som er direkte knyttet op på teksterne til modulet, efter hvert
emne.
Plan ok.
 Filosofihistorisk oversigt
Anita og Antje underviser i dette modul, i stedet for Anita og Kresten. Til
undervisningen skal det anbefales til de nye studerende, at de er velkommen til at
deltage i Filosofihistorie forelæsningerne på 1. semester også.
Plan ok.
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 Værklæsning
Undervisningsplanen er ikke modtaget endnu.
MZ følger op på denne.
 Linjerne på 9. semester
En samlet beskrivelse for 9. semester laves af MZ.

7. Tilbud fra den centrale studievejledning v/MZ
o Studiet er blevet spurgt om vi vil være med i et Projekt på psykologi som den
centrale studievejledning står for. Et pædagogisk udviklings projekt vedr. frafald.
Der skal identificeres nogle relaterede aktiviteter, som kan laves, for at mindske
frafaldet.
MZ vil invitere de semesteransvarlige til en 4 timers workshop. Derudover skal der
også være deltagelse fra nogle studerende. Freja og Betina deltager. MH skriver til
Clara og Christian for at høre om de kan deltage også.
Workshoppen afholdes d. 28. august kl. 9.00-13.00.
8. Status på RUS v/ IMB og MH
o Der er ansat to RUS koordinatorer samt 5 tutorer. De to RUS koordinatorer er
allerede i gang med at planlægge studiestarten. Studiestart programmet er lavet lidt
om i forhold til de øvrige år. Der er mere undervisning de første dage og den
praktiske information strækker sig ud over flere dage.
9. Studiemiljø (fast punkt)
a. Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer
o NS fortæller at de på et andet studie har en sommerfest, hvor studerende og
undervisere ”fester” sammen. Det kunne være en idé at gøre hos os. Dette tages til
efterretning.
Vi har allerede sammenkomster på de forskellige årgange, som den
semesteransvarlige står for.
10. Studiets økonomi (fast punkt)
o Intet nyt
11. Eventuelt
o FHG giver en opfølgning på Dimittendundersøgelsen for årgang 2017. 62% er i
arbejde efter 1 år.

Mvh

Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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