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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt med bemærkning om at punkt 5 bliver udsat til næste møde og punkt 7a udgår.   

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referatet er godkendt med en note om at punkt 10 skal uddybes med information om de 2 nye deltagere i 
aftagerpanelet   

Opfølgning 

IMB har indskrevet følgende i referatet om de to nye deltagere - Mille Lund Jensen, Head of Talent Manage-
ment, Norriq og Karen Højmark, Chief Operating Officer, AskCody 

3. Dispensationer og meritter  

a. Dispensation - Der er givet en dispensation til opstart på kandidatuddannelsen på trods af at bache-
loruddannelsen ikke er færdiggjort  

b. Meritter – ingen.   

4. Ressourcesituation til næste semester  

a. I henhold til STÅ prognose, udmeldt fra studieledelsen, skal studiet skære i timerne i 2020.  
MZ fremsætter derfor forslag om at der kan ændres i måden vi udbyder linjer på 8. semester. Ved 
at fremsætte krav om at der skal være 10 studerende på en linje, sikre vi at det kun er linjerne med 



 

2 
 

høj tilslutning der bliver oprettet.  
 
Det betyder at vi både sikre at vi kan udbyde kvalitet i linjerne og samtid holde os inden for de øko-
nomiske rammer. 
De studerende har i tidligere semesterevalueringer kommenteret på at der er for lidt undervisning 
på nogle linjer. På netop denne baggrund, anser studienævnet det som fagligt velbegrundet at vi 
skærer i udbuddet af linjer og ved at sætte minimumsantal på, sikre vi at det er de linjer der er fag-
lig interesse for, som bliver oprettet. Dette er både fagligt og økonomisk ansvarligt.  
Fremadrettet giver den nye studieordning for især 8. semester bedre mulighed for at studienævnet 
kan arbejde sig omkring tematikken om udbydelse af for mange linjer. Den nye Matrix model sikre 
sig bedre mod udbud af linjer samt udbydelse af konfrontationstimer til de studerende, dette gør at 
vi kommer til at leve op til de nye krav om konfrontationstimer. Studienævnet vælger kvalitet frem 
for kvantitet for at kunne tilbyde de studerende den bedst mulige undervisning.  
 

b. Hvornår kommer der besked til studienævnene om undervisningsbudgettet? Robert arbejder på det 
med økonomiafdelingen og det forventes at blive omkring 1. november. Næste step herefter er at  
studienævnene skal verificere, at de tal der er meldt ud er realistiske i forhold til at kunne blive ind-
friet på uddannelserne. Efter kommentering, bliver det sendt til de enkelte undervisere.   

Opfølgning 

a. MZ orientere undervisergruppen om at ændringen i udbud af linjer allerede nu, således at de har 
mulighed for at forberede sig på at en eller flere linjer måske ikke bliver udbud.  

b. MZ begynder allerede nu at indhente tilkendegivelser fra underviserne med henblik på fordeling af 
modulansvar.  

5. Modulansvar og timefordeling til næste semester  

Godkendelse af modulansvar og timefordeling udsættes til næste møde, dette da vi mangler tal fra studiele-
delse og økonomiafdeling.   

Opfølgning 

Modulansvarlig for Filosofisk undersøgelse fastsættes først når det er besluttet, hvilke linjer der bliver oprettet. 
Deadline er efter 1. december 2019, hvor tilmeldingsfristen for de studerende udløber.  

6. Høring og information fra studieleder / dekanatet mv.  

a. Uddannelsesbudget – som optalt under punkt 4, forventes dette klar 1. november til udsendelse og 
studienævnet skal være OBS på den nye procedure.  

b. Timeudmelding – det forventes at har 45 timer pr. STÅ. Dog skal der tilbageholdes en buffer på 5%. 
Vi skal således tilbageholde 5 % af de 7.465 timer vi er tildelt.  

c. Kronebevilling – 3.000 pr. STÅ som tidligere udmeldt.  

d. RCT orientere om at studierådet er kommet godt fra start og der udtrykkes tilfredshed med opstar-
ten.  
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e. Den fællesforelæsningsrække skal fremadrettet prioriteres ved alle studier, således at der ikke plan-
lægges undervisning på de udmeldte datoer for forelæsningerne. IMB ønsker at der kommer en ud-
meldingen fra studieledelsen om at det fra deres side er et krav at der ikke planlægges undervisning, 
således at det ikke giver anledning til problemer hos de enkelte skemalæggere.  

f. Der er nedsat en temagruppe der skal arbejde med uddannelsesstrategi for instituttet, denne skal 
læne sig op ad den strategi der udsendt fra AAU. Temagruppen består af instituttets studienævns-
formænd.  

g. Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal fremme forbedringer af undervisningslokaler. RCT orienterer 
om den nye indretning af lokale 4.110.   

7. Studiemiljø  

a. Faglig Forum – punktet udgår.  

b. Afrunding af RUS-forløb og studiestart – IMB orientere kort om status på baggrund af tilbagemeldin-
ger fra tutorgruppen. Opstarten er gået godt, de studerende har været engageret, der er en god 
fornemmelse af holdet.  

8. Studiets økonomi  

Der er ingen kommentarer   

9. Eventuelt  

a. Studienævnet er blevet orienteret om at der er en studerende der til tider overnatter på universitet.  
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