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Studienævnsmøde den 3. april 2018, kl. 13.00 -15.00
Til stede: Søren Frimann, Lone Krogh, Maj-Britt Skovhus, Inger-marie Brun, Merete Nielsen, Nikolaj Stegeager, og Janice Vester (referent)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst (studieledermøde, fordeling af arbejdsgrupper Lone og Søren)
4. Selvevaluering
5. Studiedag i juni
6. Mail fra Annette Lorentsen (placering af FLUK mv.)
7. Orientering om ny master i Anvendt ungdomsforskning
8. Eventuelt

1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Konstrueret under mødet og godkendt.
3. Siden sidst
- Studieledermøde:
- Der igangsættes i år en kortlægning af eftervidereuddannelsesområdet på AAU. Det er Hanne
Dauer Keller, prorektor for uddannelse HUM, der står for undersøgelsen. Der er ingen fra Læring med i arbejdsgruppen.
- Der er et arbejde i gang omkring mindste-normsatser for undervisning og vejledning på BA og
KA-uddannelser på AAU (Studieaktivitetsmodellen). Det er ikke et initiativ der pt. rammer masteruddannelserne, men det vides ikke, om der på sigt kommer lignende tiltag på masterområdet.

- Fordeling af arbejdsområderne i studienævnet mellem Lone og Søren:
- Lone: Semesterevalueringer (Søren dækker ind, hvis der er huller), studieordningsændringer,
selvevaluering (ansvarlig), semesterbeskrivelser, samarbejde med act to learn
- Søren: Optagelsessager, møder på fakultetet (studieledermøder mv.), profilering af uddannelserne (U-learn mv.), semesterbeskrivelser, panelmøder (og deltagerne her i), studienævnsrapport.
- Arbejde omkring nye økonomimodeller:
- Der arbejdes pt. på at lave nye økonomimodeller på AAU. Det vides endnu ikke, om det
kommer til at have indflydelse på masterområdet, hvor budgetterne lægges efter fullcostbudgettering.
- Ønske om at der afholdes særlige uddannelsesforløb
- Dania: ansøgning til FUSA på 1,1 mio. Der arbejdes på at lave forløb på 5/10 ects for medarbejdere omkring ledelse og organisatorisk læring med Dorina, Stine og Line Revsbæk som ansvarlige fagpersoner. Søren har været til møde med Anette Lorentsen, Lone Stoustrup og Lene
Colding Bundgaard omkring økonomi mv. Der arbejdes med 2 modeller – enten som indtægtsdækket virksomhed eller som alm. kursusforløb. Søren sender materiale til studienævnet.
- UCN: Søren har været til møde med Annemette Busch i deres business afdeling om et 5 ects
modul, startende i efteråret 2018 og løbe til foråret 2019. Modulet skal være i co-creation. De
har omkring 36 deltagere til kurset. UCN ønsker, at deres undervisere opgraderes på området
co-creation. De mulige undervisere er Ole, Annie mv. UCN har også en ansøgning inde hos
FUSA.
Det er planen at de følger et af de moduler der pt. udbydes på vores masteruddannelser og Nikolaj undersøger, hvordan man kan ændre titlen så det rette kommer på modulbeviserene. Søren
lægger op til, at det er Organisatorisk læring (5 ects).
4. Selvevaluering
Der skal laves selvevaluering af MOC, MLP med specialiseringer (MLP, MPL og LOOP). Der skal
afleveres to rapporter til fakultetet. Lone og Søren skriver rapporterne og inddrager nøglepersoner
fra uddannelserne, de steder, det er nødvendigt (forbedring af studiemiljø mv.). Rapporterne skal
afleveres 1. maj. Kathrine Vognsen har sendt forespørgsler ud vedr. aftagermedlem og faglig ekspert.
Det er tanken, at selvevalueringsrapporten skal danne grundlag for et af punkterne på studiedagen i
juni, hvor alle semesteransvarlige mødes i Aalborg.
5. Studiedag i juni
Der afholdes studiedag under ELF den 11. juni. Søren har lavet program for dagen og Scheelsminde er adspurgt om de kan have os. Janice vender tilbage, når der er svar fra Scheelsminde.
6. Mail fra Anette Lorentsen (placering af FLUK mv.)
Studienævnet er karakteriseret ved, at det varetagere en række studieordninger, hvor under uddannelserne udbydes. Studienævnet for efteruddannelse i læring og filosofi varetager pt. MLP med
specialiseringer og MOC. Der er dermed tale om et studienævn for efteruddannelse og ikke et masterakademi. Masterakademiet tænkes i kraft af U-learn, som pt. er en platform, der understøtter
udbuddet af efteruddannelsestilbud på læring. Søren er ankerpersonen pt., men det er planen, at der
på sigt kommer til at indgå flere fagpersoner, som også deltager, og som varetager hver deres fag-

område.
Det foreslås, at instituttet bliver ansvarlig for U-learn og at der i U-learn er deltagelse af VIP fra de
tre studienævn. Hvordan det skal finansieres skal afklares. Søren skriver svaret til Anette Lorentsen.
Konklusion – FLUK bliver i LIO-studienævnet.
7. Orientering om ny master i anvendt ungdomsforskning
Det ønskes, at der udvikles en masteruddannelse som skal udbydes under CEFU med afholdelse i
København. Fagpersonerne er Noemi og Niels-Henrik. Studienævnet har afholdt ekstraordinært
studienævnsmøde og besluttet, at den skal udvikles som en specialisering under den eksisterende
MLP-studieordning. Kundegrundlaget er personer, der arbejder med unge i praksis. Det er planen,
at den skal udbydes med opstart 1. februar 2019.
Studienævnet skal have en tilbagemelding fra Noemi og Niels-Henrik senest 15. maj om progressionen.
8. Eventuelt
- Infomøde om MOKS 11. april 2018. Hanne Kathrine og Jakob står for arrangementet. Hvis ikke
der møder tilstrækkeligt med interesserede op, så skal de overvejes om facebook er vejen frem i
forhold til denne masteruddannelse. Der udbydes diplomuddannelser i samskabelse og det kan være, at de trækker de studerende. Dorte Larsen har også et initiativ i gang med en ”tvillingeordning”,
hvor potentielle studerende kan findes ved hjælp af profiler på eksisterende studerende.

