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Referat af studienævnsmøde den 28. november 2018
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Clara Wolf (CW), Betina Elling (BE),
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)
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 uden kommentar.
3. Dispensation og merit
a. Gennemgang af behandlede meritter / dispensationer foretaget udenfor SN møderne
(MH)
o Gennemgang af ansøgninger. Ingen kommentar hertil
b. Ansøgning om udsættelse af praktik og speciale.
o Dispensationen godkendes. MH skriver til den studerende
4. Høringer og information fra studieleder / dekanatet mv.
o AAU skal spare 66,5 millioner i budgetåret 2019-2022. Grunden til dette er bl.a.
dimensionering af uddannelser, ændring af taxametermidler, ændring i
færdiggørelsesbonus samt ændring i måden vi laver omfordeling på, i mellem
fakulteterne. Der er også en anden økonomimodel, som gør at HUM og SAMF
skal betale flere penge til det centrale niveau (1). Endelig har den politiske
beslutning om at nedlægge engelsksprogede uddannelser også betydning for
Aalborgs universitets økonomi.
For os som uddannelse betyder det at der skal reduceres i timenormen. Vi går fra
at få 47,5 timer pr. STÅ til at få 45 timer pr. STÅ. SN skal derved reducere
timebudgettet for 2019 med yderligere 250 timer, i forhold til det oplyste antal
timer på sidste SN møde. Det vil sige at der er blevet lavet en efterregulering af de
udmeldte timer.
o Der er et nyt tiltag fra ministeriet, som træder i kraft på alle universiteter i
Danmark. Det går ud på at der laves stikprøver på forskellige uddannelser i
forhold til hvordan de studerende vurderer studieaktiviteterne og studiemiljøerne.
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Stikprøverne foregår i første omgang på den måde, at der sendes et
evalueringsskema, LEARN, ud til ca. 5.000 tilfældige studerende, på tilfældige
uddannelser / universiteter. Dette tiltag skal på sigt være en del af taxameter
modellen, hvor der bevilliges penge til hver enkelt universitet, alt efter hvordan de
studerende vurderer deres studie som helhed, på det pågældende universitet.
o Der afholdes seminarer vedr. studieordningsændringer og PBL strukturen.
o NS stopper som studieleder pr. 1. februar 2019. Procedure sendes ud, fra
dekanatet til SN formændene, i forhold til at få ansat en ny studieleder.

5. Orientering vedr. studienævnsrapporten og handleplan.
o Gennemgang og snak vedr. studienævnsrapporten og handleplanen.
MZ snakker om optagelse, adgangs -og udvælgelseskriterier
På den ene side vil vi gerne sikre mere motiverede og bedre kvalificerede ansøgere –
på den anden side er der en del risiko forbundet med at sætte for skarpt et
adgangskrav: Hvis vi fx fastholder et adgangskrav til kvote 1 på 5,0 – og samtidig en
80/20-fordeling, kan vi risikere at stå med måske 20 færre studerende lige pludselig.
Og endda have skabt ”præcedens” for det niveau, der evt. skal skæres fra, når
dimensioneringen kommer.
Vi er enige om, at vi skal tage initiativ til en forbedret optagelsesprocedure, men vi
må være meget forsigtige med at finde den helt rigtige løsning.
Kvote 1; 4 eller 5 i gennemsnit. Dette skal diskuteres videre i SN og med
optagelsesansvarlig Jes Lynning Harfeld.
Kvote 2; en motiveret ansøgning/ bus test
80/20 fordeling (kvote 1 og kvote 2). Vi skal sikre os at 80/20 fordelingen er på
baggrund af vores selvdimensioneret loft på 70 pladser.
MZ har undersøgt sagen og fordelingen er ud fra vores loft på 70 pladser.

6. Gennemgang og godkendelse af undervisningsplaner og timebudgetter.
Timebudgetterne blev hurtigt snakket igennem og ser fine ud. Der kommer nogle efterjusteringer
på timerne, når vi kender antallet af studerende på linjerne på 8. semester. Fokus nedenfor er derfor
kun på undervisningsplanerne.
o 2. semester:
 Politisk filosofi / PBL
Undervisningsplan ok.
 Erkendelses og metafysik
Undervisningsplan ok.
 Argumentationsteori
Undervisningsplan ok.
o 4. semester
 Organisationsfilosofi
Undervisningsplan ok.
 Miljøfilosofi
Undervisningsplan ok
 Sundhedsfilosofi
Der skal følges op på ”praksis” og eksamensformen på dette modul. Det skal
kommunikeres klart ud til de studerende at der ved praksis menes, at der kommer
en ekstern gæsteforelæser ind. Derudover skal det afklares om eksamenen foregår i
en gruppe af medstuderende eller ej. MZ snakker med den modulansvarlige om
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dette.
Ellers er undervisningsplanen ok.
o 6. semester:
 Ok
o 8. semester
 Filosofisk undersøgelse
Undervisningsplan ok.
 Forandrings- og interaktionsfilosofi
Undervisningsplan ok.
 Linjerne
Undervisningsplanerne er som udgangspunkt ok. Dog bliver der formodningsvis
ændret i planerne alt efter hvor mange og hvilke studerende der vælger de enkelte
linjer.

7. PBL- forsøgsprojekter. Projektkatalog vedhæftet (alle uddannelser på HUM er blevet pålagt at
skulle udvælge to projekter, de vil arbejde/eksperimentere med)
o SN skal vælge to projekter som der skal arbejdes med. Mulige projekttemaer hos os
kunne være; Studiestartscamp - ny optagne kandidater samt Udvikling og vejledning
af gruppearbejde på AAU. SN arbejder videre på dette.
8. Orientering vedr. frafaldstruede studerende
o BA - I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 18 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. En har
meldt tilbage at hun efter planen færdiggør sit studie til S19. (sidefag). De 15 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 og er eksamenstilmeldte.
o KA - I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 13 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. En har
responderet og ønsker en samtale om det videre studieforløb. De resterende 11 er ikke
frafaldstruet. To mangler kun deres speciale og der er sat dato for aflevering. For de
øvrige 9 er årsagerne barsel og sygdom. Der er lavet individuelle studieplaner på dem
alle

9. Studiemiljø (fast punkt)
a. Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer
o Fagligt forum blev afholdt d. 27/11. Der mødte ca. 8 op.
Snakken gik på:
 AAU valg
 Julekoncertcafé 7. dec. på studenterhuset
 PBL workshop
 Festudvalget vil holde julebingo d. 6. dec.
o Forespørgsel; kan de studerende få finansieret kaffe fra instituttet.
Svar; Dette er desværre ikke muligt, men en kaffekasse blandt de studerende kunne
være en løsning.
o Forespørgsel; kunne der oprettes et lille 5 ECTS metodefag i studieordningen? Hvilke
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metoder bruger man på AF? Det kan være svært at formilde hvordan man anvender
filosofien.
Svar; måske kan man løse dette ved at lave en kreds til foråret vedr. Meta anvendt
filosofi.
o Der har været afholdt en brætspilsaften, som forløb rigtig godt.

10. Studiets økonomi (fast punkt)
o Intet til dette punkt
11. Eventuelt
o Ordblind – skrive i grupper – forlænget skrivetid?
Det skal vurderes fra gang til gang, om der skal bevilliges ekstra tid til eksamen. Dette
gør sig også gældende, hvis den studerende skriver i grupper. Ved godkendelse af fx
forlænget skrivetid, er det hele gruppen der får dette. Den studerende skal selv
informere sine medstuderende og vejlederen om ordblindheden og hvilke muligheder
for hjælp der kan bevilliges af SN. Studiesekretærerne har en løbende dialog med de
studerende der har behov for ekstra hjælp i forbindelse med ordblindhed.

Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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