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Referat af studienævnsmøde den 28. August 2019
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Ferhan Keskin (FK), Malan
Trygvadottir (MT) og Kathrine Vognsen (KV) og Inger-marie Brun (IMB) som referent.
Afbud: Robert Thomsen (RCT), Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG), Betina Elling (BE)
SN = studienævnet
SO = studieordning
STÅ = studenterårsværk

1. Godkendelse af dagsorden


Dagsorden er godkendt

2. Valg af ny næstformand


Malan Trygvadottir er valgt enstemmigt

3. Dispensation og merit
A. Gennemgang af behandlede meritter / dispensationer foretaget udenfor SN møderne
(IMB)
B. Dispensation til at starte på kandidat i Anvendt Filosofi på trods af manglende ECTS
point
o SN godkender ansøgningen
IMB giver den studerende besked
C. Dispensation til at starte på kandidat i Anvendt Filosofi på trods af manglende ECTS
point
o SN godkender ansøgningen under forudsætning af bestået BA projekt
IMB giver den studerende besked

4. Høringer og information fra studieleder / dekanatet mv.


MZ orienterer om at der har været afholdt første møde i det nye studieråd –
Studierådet er nedsat af studieleder og faste deltager i studierådet er
studienævnsformænd og studiekoordinatorer samt skiftende studienævnssekretærer.
Studienævnsnæstformænd samt institutleder inviteres til møderne i det omfang det
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5.

6.

7.

8.

giver mening i forhold til punkter på dagsordenen.
 Der blev snakket om at lave en ny samlet valgfagsblok internt på instituttet som vil
kunne udbydes både internt på instituttet og på AAU i øvrigt. Dette vil give de
studerende bedre overblik over deres muligheder.
Valgfag i Digitale metoder for HUM studerende
 SN følger udviklingen, og forholder sig åben for projektet. Der er nogle teknikaliteter
der gør at det giver udfordringer for de studerende på Anvendt Filosofi. Bl.a. er det
tænkt at valgfaget skal udbydes om foråret. På AF er 3. semesters valgfag skemalagt
til om efteråret. Antal ECTS, Hvilke problemer giver det? Valgfaget er tiltænkt 5 ECTS
point og AF valgfaget er på 10 ECTS. IMB Undersøger om der er regler for om de
studerende eventuelt kan følge 35 ECTS i forårssemesteret og tilsvarende 25 ECTS i
efteråret.
 De studerende mener faget kunne være af stor relevans for uddannelsen som helhed.
Og derfor er det vigtigt at vi som SN bakker op om muligheden for at dette kan
udbydes de studerende.
Det ska afklares, hvilket semester de 5 ekstra ECTS point skal ligge? 2. eller 4.? Dette
skal undersøges i 2 trin – 1. hvad siger sekretariat og uddannelsesjura 2. Hvad tænker
vi om semesterenes opbygning?
Hvis vi skal gøre det attaktivt for de studerende at vælge dette valgfag, skal vi i større
omfang, hjælpe de studerende med at finde de resterende 5 ECTS.
Vi afventer ligeledes den nye diskussion der er i studierådet vedr. valgfag på tværs.
Praksis i aftagerpanel (KV)
 KV orientere kort om hvad aftagerpanelet betyder for studiet og hvordan det er
sammensat.
 Panelet skal bestå at 10 deltagere og der skal min. Være én tidligere studerende i
panelet.
 Med henblik på kvalitetssikring er det vigtigt at vi på studiet får udarbejdet en praksis
for hvordan vi får afholdt de påkrævede møder i aftagerpanelet og får strukturen
omkring møderne på plads.
 Det vigtigste for nu er at der skal fastsættes en dato for 2019. KV koordinerer herfra
med MZ
 Skal møderne fremover fastlægges på samme dag, hver år? – det bevirker at alle får
datoerne i kalenderen, det vil også give afbud, men det kan mindske frafald.
Orienteringen om den faste dato sker når man melder sig ind aftagerpanelet.
Det blev besluttet at mødet i 2019 skal afholdes I november og fremadrettet, Skal
møderne fremover fastlægges på samme dag, hvert år (fx første fredag i juni)
Status på SO-processen (MZ)
 MZ orienterer om at den nu gennemarbejdede SO blev gennemgået på fællesmøde i
undervisergruppen, arbejdsdokumenterne tilgår MZ, som sørger for at samle det. Den
gennemrettede SO skal godkendes på SN-mødet i september.
 HJB fortæller kort om ændringerne på 8. semester – få gerne uddybning fra ham og
den nye PBL-progression er skrevet ind i studieordningen.
Procedure om plagiatsager
 På studierådet blev der igangsat et arbejde med at ensarte procedure ved
plagiatsager, den procedure der blev fremlagt fra CGS minder meget om den
procedure vi allerede kører på AF. Vi orienterer SN så snart det endelige aftalepapir er
på plads.
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Der er i Nævnet snak om, hvordan vi kan klæde de studerende bedst mulig på til at
arbejde med plagiat som et vilkår – hvilke regler er der og hvilke muligheder har de
studerende.
IMB sender link til AAU.dk til de studerende med henvisning til plagiat.
9. Studiemiljø (fast punkt)
a. Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer
Studenterstudievejledning og studienævnets repræsentanter, holder intro til de nye
studerende på hhv. 1. og 7. semester.
Der diskuteres i arbejdsgruppen om dette forum skal have nyt navn, som tiltaler de
studerende og som beskriver at det er de studerendes rum.
10. Studiets økonomi
11. Eventuelt
 KV orienterer om at det er vigtigt at de studerende i nævnet bakker op om
semesterevalueringerne og hjælper med at få de studerende til at besvarer
spørgeskemaerne. Skemaerne er de studerendes bedste mulighed for at blive hørt
og deres tilbagemeldinger bliver gennemarbejdet i SN. Studienævnet kan gøre stor
brug af al konstruktiv feedback om uddannelsen, underviserne og administrationen
af studiet.
 Alle uddannelser der udbyder sidefag har været til møde på fakultetet – Der er et
ønske om eventuel standardisering af sidefagsstudieordninger således at det rent
administrativt bliver lettere for de studerende at vælge sidefag på andre fakulteter.
Vi udbyder i nuværende SO 2x45 ECTS fordelt på hhv. Bachelor- og
kandidatuddannelsen – Den model der kan være i spil hedder 30+30+30. Dette
giver bl.a. anledning til spørgsmål om, hvor skal BA-projektet placeres? Vil BA
projektet skulle skrives på sidefaget.
 Det er vigtigt at vi til dette arbejde får kortlagt, hvilke procedure der er for sidefag. Og
vi skal ligeledes være OBS på om det giver udfordringer i forhold til de studerende
der læser sidefag uden for AAU på bl.a. KU og AU.
 Morten følger løbende op.

Inger-marie Brun
Studienævnssekretær.
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