Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Janice Vester
Telefon: 9940 7466
Email: janice@learning.aau.dk

Dato: 06.02.2018

Studienævnsmøde den 6. februar 2018, kl. 13.00 -15.30
Til stede: Søren Frimann, Lone Krogh, Maj-Britt Skovhus, Inger-marie Brun, Merete Nielsen, Nikolaj Stegeager, Dorte Larsen (under pkt. 4) og Janice Vester (referent)

Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Samlet platform under U-Learn på Facebook og Linkedin
3. Ny vedtægt for AAU
4. Årsberetning for censorkorpset
5. Semesterbeskrivelse MOC 1. semester
6. Udsættelse af semester uden betaling
7. Fastsætte dato for indkaldelse af koordinatorer
8. Moks initiativer
9. evt.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 4 op først
Sag fra Maj-Britt vedr. master i it-studerende.
3. Siden sidst
 Studerende fra Master i IT ønsker at skrive sit masterspeciale. Den studerende har
overskredet de 6 år som uddannelsen er berammet til og søger derfor dispensation.
Han har et ønske om at få Jan Rosenmeier som vejleder. Den studerende skal betale
for forløbet og ønsker at starte op nu. Janice og Maj-Britt laver skrivelse til ham. Ok
til dispensation.

 MIT: Der er kun to fagpakker der kører regelmæssigt – de øvrige har det svært og bliver sjældent oprettet. Rikke Ørngreen har talt med Anette Lorentsen om at ændre
Online Ledelse to moduler fremover. Online ledelse laves om og den forsøges udbudt igen for at markere os på it-området.
 Master i datadrevet organisationsudvikling og læring sendt til prækvalificering. Uddannelsen udbydes fra Sydhavnen. Styrelsen har bedt om at få en udtømmende liste
over uddannelser, der giver direkte adgang til masteruddannelsen. Det er Torben Elgaard Jensen der er tovholder, og det er hans gruppe, der skal lave listen over de adgangsgivende uddannelser. Deadline er ultimo februar 2018 til styrelsen.
 Studienævnsrapporter: Søren har været til møde om studienævnsrapporterne. Især
MLP blev italesat, da antallet af ansøgere er faldet over de sidste år. Der skal derfor
gøres noget for at ændre denne udvikling. Der skal ses på fagligheden, studiemiljø
osv. og der er allerede lavet tiltag omkring placeringen af seminarerne.
Nikolaj: den er den af uddannelserne, der minder mest om en ”klassisk” masteruddannelse og måske skal denne form gentænkes? De studerende er glade for at de kan
tage enkeltfagene, men måske er det også noget af det, der gør at uddannelsen ikke
har den samme ”hold-ånd” som f.eks. MOC og LOOP. Det er vigtigt, at vi får set på
uddannelsen for at dæmme på for nedgangen i antallet af studerende. Måske kan
man lave en lille ændring, hvor de studerende ”tvinges” til at spise sammen? Betydningen af at måltiderne indtages sammen er stor. En anden årsag til nedgangen kan
skyldes, at KREA tager en del af de studerende – vi konkurrerer mod os selv. Der
mangler også en gennemgående kontaktperson på hele semesteret og det kan have
en betydning for strukturen . Det kan være at man skal se på undervisningsformen.
Nogle af tilbagemeldingerne i evalueringerne viser også, at der er for meget klassisk
undervisning. Der afholdes fagmøde på et par timer om MLP for at drøfte, hvordan
vi kan styrke MLP-uddannelsen. Semesteransvarlige, modulansvarlige, sekretærer
mv. skal deltage i mødet .
4. Samlet platform under U-Learn på Facebook og LinkedIn
Der er lavet en facebookside for U-Learn (masterakademiet). Der er delte meninger om siden. Lone mener at nogle af begreberne forsvinder i de smarte ord. Er navnet sigende nok?
Det besluttes at bibeholde navnet.
Siden skal være for både masteruddannelserne og for eftervidereuddannelse på Læring.
Hjemmesiden gennemgås i forhold til de enkelte punkter og Dorte retter siderne til med
hensyn til billeder og tekst. Det er vigtigt at der tænkes ”udadrettet” i kommunikationen –
det er ikke en side, der henvender sig til internt brug. Dorte og Søren taler sammen i forhold
til færdiggørelsen. Hvordan brander man siden så man både kan se formålet og også at det
er på AAU.
Janice hører IT-support om vi kan få en mail-adresse der hedder ulearn@aau.dk
Det er planen, at der også skal være en lignende side på LinkedIn. Formen skal være genkendelig mellem de to sider.
Dorte har et ønske om, at der postes på siderne en gang om ugen. Spørgsmålet er, om det er
nødvendigt at det skal være så ofte? Dorte har skelet til, hvordan de gør på f.eks. UCN,
Business Institute, DPU i Århus og MBA/HD og MPG og det er dem, vi er oppe imod i for-

hold til at tiltrække studerende og de er alle meget fremme i deres markedsføring. Strategien
skal være at det, der formidles ikke altid skal være højtflyvende men af en nærværende
form.
Søren formidler til de ansvarlige for uddannelserne, så de bliver gjort opmærksomme på, at
det er en prioriteret opgave, men han mener også, at det kan være svært at få underviserene
til at poste på siden, hvis det skal ske for ofte. Der er dog enighed om, at det er vigtigt, at
der kommer en del information på siden. Dorte kigger på en køreplan for rullet mellem uddannelserne.
Skal der være et slogan? Dette overvejes.
5. Ny vedtægt for AAU
Vedtægterne for AAU er under revidering. Der er ingen ændringer for studienævnet.
6. Årsberetning for censorkorpset
Bemærkninger omkring LOOP. Karakterniveauet er godt, men der er kommentarer til litteratur fra en af censorerne og en bemærkning omkring leadership pipeline.
Censorrapporten sendes til koordinatorerne for masteruddannelserne og beder dem forholde
sig til de kommentarer der er omkring deres uddannelser. Søren sender ud til dem.
Vedr. karaktererne, så er der for nogle uddannelser en tendens til, at de ligger i den høje ende. Lone mener dog, at det skyldes, at vi har nogle meget dygtige masterstuderende. Hun
mener ikke, at vi skal være bange for at belønne de studerende for at de laver et flot arbejde,
blot for at tilgodese en karakterskala. Søren mener dog, at vi måske er blevet mere tilbøjelige til at give de gode karakterer. Man skal i hvert tilfælde overveje niveauet så det ikke går
inflation i de høje karakterer.
7. Semesterbeskrivelse MOC 1. semester
Der er et par rettelser vedr. skole- og studienævnsnavn, der efter er det godkendt og klar til
Moodle.
Der er sket en reducering af timerne til COK i forhold til foråret 2017 og har nu fundet et
rimeligt leje.
8. Udsættelse af semester uden betaling
Hvis der er lægeerklæring – ok.
Hvis der ikke er lægeerklæring – der opkræves kr. 6.000 for at få vejledning igen.
9. Fastsætte dato for indkaldelse af koordinatorer
Der indkaldes til 4. maj. Søren laver en dagsorden (hvad står studienævnet for osv.). 10.0014.30 med frokost. Janice hører Scheelsminde om der er plads og indkalder. Indkalde Karin
og Anette Hindhede også og også Jakob Brix (MOKS)
10. MOKS initiativer
Der er sat initiativer i gang i løbet af januar for at få flere studerende til at søge ind på ud-

dannelsen. Der laves et nyt fyraftensarrangement med et indlagt programpunkt med orientering om uddannelsen. Der laves endvidere markedsføring på LinkedIn og Facebook. Planen
er, at uddannelsen starter op 1. september.
Formodningen er, at det var kommunalvalget der gjorde, at der ikke var søgning til uddannelsen. Helle kontakter de studerende, der har været meldt ind på uddannelsen i februar og
høre, hvad der fik dem til at søge den og bruge det i markedsføringen. Der er ansøgningsfrist 1. juni.
11. Evt.
Næste møde: primo april – Janice kigger kalenderen igennem og indkalder.
Mvh
Janice Vester
Studienævnssekretær

