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Referat af studienævnsmøde den 30. januar 2018
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Nikolaj Stegeager (NS), Clara Wolf (CW),
Martin Bruun Michaelsen (MBM), Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG), Inger-marie Brun (IMB)
og referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Kathrine Vognsen (KV), Karina Esmine Ibsen (KEI)
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
4. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
o Annette Lorentsen har været til møde i Udvalget for studieintensitet. Der bliver
fremadrettet sat en ramme for minimum antal konfrontations- og vejledningstimer. Normen
for antal konfrontations- og vejledningstimer bliver den samme uanset hvilken takst man
får. Dette bliver en udfordring for takst 1 uddannelser, da denne ikke er særlig høj,
sammenlignet med takst 2 og takst 3.
o Den fælles forelæsningsrække på uddannelserne på tværs er blevet taget godt imod. Der
kommer dog ikke nogle fælles forelæsningsrækker i foråret.
o MZ har været til møde med prodekan for uddannelser Hanne Dauer Keller vedr.
studienævnsrapporten. Snakken handlede bl.a. om de røde tal vi har på Anvendt Filosofi.
De røde tal som ligger under AAU’ s grænseværdier er vedr. effektivitet, gennemførselstid
samt frafald. Hvilke tiltag kan vi lave for at forbedre disse tal? SN arbejder bl.a. på et andet
optagelseskrav, som gerne skulle komme til at sortere de frafaldstruende studerende fra.
5. Orientering om ny opstart på den 3 årig selvevalueringsproces
o Anvendt Filosofi skal starte op på en ny 3 årig selvevalueringsproces, hvor vi i år 1 skal
udarbejde en selvevalueringsrapport, som danner udgangspunkt for en handleplan.
Handleplanene og implementeringen af denne er i År 2. År 3 er den afsluttende status og
implementering af denne. Skolen er tovholder på selvevalueringsproces, hvor SN udfører
selve arbejdet ift. studienævnsrapporter osv.

1

6. Valg til studienævn i perioden d. 01.02.18-31.01.19 for studenterrepræsentanter
o Der har være afholdt valg til studenterrepræsentanter til studienævnet. De to valgte er
Christian Troels Rohr Olsen - BA studerende på 2. semester samt Clara Wolf - BA
studerende på 4. semester. Dvs. at Clara fortsætter et år mere i studienævnet og Martin
Bruun Michaelsen træder ud af studienævnet pr. 1. februar 2018.
Tak til Martin for god aktiv deltagelse i studienævnet i 2017 og velkommen igen til Clara.
7. Nyt fra Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer (fast punkt)
o Der har ikke været nyt siden sidst. Der afholdes et fagligt Forum d. 21. februar. Temaet på
dette møde vil være ”Selvstudie”, i form af en workshop, hvor de studerende deles op i
grupper. Hertil købes der noget forplejning for de penge som blev bevilliget af puljen fra
det Psykosociale projekt jf. referatet af 19/12-17 pkt. 6.
8. Studiekultur (fast punkt)
o IMB og CW er med i en ”fællesareals forskønnelsesproces”, hvor kantinen skal forskønnes.
Der har været afholdt det første møde. Der kan søges midler til at udbedre kantineområdet,
således at alle kvm udnyttes på bedste vis. På sigt skulle det gerne gøre at studerende
kommer til at bruge kantinen noget mere, og evt. bruger kantinen til studiearbejdspladser.
Næste møde afholdes i marts.
o Der skal være opstart på Bachelorprojekter tidligere. Start med indkaldelses til møde på 4.
semester, for at prøve at holde kontakt til de studerende når de er ude på sidefag
9. Studiets økonomi (fast punkt)
o Der er nogle timer i ”overskud” fra BA projekterne, da der ikke er så mange studerende
som forventet der skal skrive BA projekt i foråret. MZ har overvejet at bruge timerne til
skriveskoler på BA og KA niveau. Martin og Anita vil skulle afholde disse. De studerende
synes at det er en meget god idé at afholde disse, da en del studerende har problemer med
den akademiske skrivning.
10. Eventuelt
o Det besluttes af kaffe / te afskaffes til de interne eksaminer – eksaminator og intern
bedømmer skal derfor selv tage kaffe/te med ind i lokalet. Studiesekretærerne sætter en
kande vand ind. Kaffe/te bibeholdes til de eksterne eksaminer.
o Der afholdes stiftende general forsamling for Alumni foreningen d. 1. marts kl. 17.0019.00.
Mvh

Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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