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Referat af studienævnsmøde den 29. maj 2019 

 

Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Robert Thomsen (RT), Clara Wolf (CW), 

Inger-marie Brun (IMB), Ferhan Keskin (FK), Malan Trygvadottir (MT) og referent Mette Hvillum 

(MH).  

 

Afbud: Nikolaj Stegeager (NS), Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG), Kathrine Vognsen (KV), 

Betina Elling (BE) 

 

SN = studienævnet   

SO = studieordning 

STÅ = studenterårsværk 

 

  

  

1. Godkendelse af dagsorden 

o Dagsordenen blev godkendt uden ekstra punkter 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
o Referatet blev godkendt uden kommentar 

 

3. Dispensation og merit 

a. Gennemgang af behandlede meritter / dispensationer foretaget udenfor SN møderne 

(MH) 

 

b. Dispensationsansøgning i forhold til at starte sidefag, trods manglende ECTS. 

o SN godkender at den studerende kan starte sidefag til trods for at mangle 15 

ECTS til semesterstart sept. 2019. 

MH skriver til den studerende. 

 

c. Dispensationsansøgning om et 4. eksamensforsøg – Erkendelsesteori og metafysik. 

o Den studerende får godkendt et 4. eksamensforøg, ved deltagelse i en samtale 

med MZ. Den studerende skal ved samtalen give udtryk for at ville studiet. 

Derudover skal den studerende have at vide, at det er det sidste eksamensforsøg 

der tildeles / godkendes til denne opgave. Den studerende skal informeres om, 

at der vil være skærpede omstændigheder ved fremtidige forseelser. Fx hvis 

formalia ikke er opfyldt ved aflevering af opgaver fremover. 

MH indkalder den studerende til et møde med MZ. 

Note: Den studerende mødte op til samtalen, og blev bevilliget et 4. 

eksamensforsøg 
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4. Høringer og information fra studieleder / dekanatet mv. 
o Det Strategiske uddannelsesråd tager til efterretning at der sættes alt for mange 

tiltag gang samtidigt.  

o Der er nedsat et udvalg på tværs af landet, som skal reformere censorsystemet på 

HUM. RT er udpeget fra AAU til at deltage i dette udvalg. Der skal kigges på 

censorhonorar, hvilke systemer der kan bruges samt evt. sammenlægning af 

censorkorps. 

o Der oprettes et studieråd på det nye fælles instituttet, bestående SN formænd, 

studieleder, samt Kathrine og Susanne (de to faglige områdeansvarlige for 

uddannelsesteamet).  

Institutleder, Prodekanen og SN medlemmernes næstformænd inviteres også til 

møderne ind i mellem. 

En studiesekretær vil også være med til hvert møde. Dette foregår i en turnus. 

 

5. Implementering af studieaktivitetsmodellen på Humaniora v/MZ 
o En beskrivelse af studieaktivitetsmodellen er sendt ud til SN og MZ forklarer om 

den.  

Det går i korte træk ud på, at der er en model for hvordan et semester kan se ud for 

en studerende. Modellen indeholder fordelingen af læringsaktiviteter, 

selvstudie/læsning, gruppearbejde, forelæsninger, projektskrivning og eksamen. 

Modellen skal give den studerende et billede af hvordan belastningen ser ud, i løbet 

af et semester. Dette bl.a. for at den studerende kan se hvornår der er 

spidsbelastning og derved planlægge sit semester ud fra det, så det netop ikke 

bliver så presset. Det giver også den studerende et billede af, at der ud over 

undervisningsaktiviteter og projektskrivning, skal afsættes tid til 

selvstudie/læsning.  

SN ser modellen som et godt arbejdsredskab for de studerende, men også som et 

godt arbejdsredskab for underviserne, som kan bruge modellen som udgangspunkt 

til en forventningsafstemning med de studerende ved semesterstart. 

 

MZ udarbejder en model for Anvendt filosofi 1. semester.  

Til de øvrige semestre forslås det, at de semesteransvarlige, ved semesterstart, 

danner sig et overblik over semestret, så de studerende kender til de forskellige 

aktiviteter og hvordan arbejdsbelastning er fordelt.  

De semesteransvarlige skal udarbejde en model for dette. MZ sender besked ud til 

de semesteransvarlige om dette. 

 

6. Gennemgang og godkendelse af undervisningsplaner (semesterbeskrivelser) 
o MZ følger op på eventuelle punkter.  

 

 AFI 

Plan ok. MZ kommer ind på modulet og snakker Anvendt filosofi. 

     

 Filosofihistorie. 

Det kan blive problematisk at have 3 timer, da der ikke overholder 

slotstidspunkterne. Så det skal være 2 eller 4 timer.  

Det forslås at modulet bliver 4 timer ad gangen, hvoraf den sidste time skal være 

vejledning. MZ snakker med modulansvarlig. Ellers er planen ok. 

 

 Etik 

En god måde at undervise på, både forelæsninger og gruppearbejde. 

Lidt snævert fagligt set, meget analytisk filosofi. Næste gang modulet skal køre, 

skal der evt. en underviser mere ind over med noget andet etik. 

Plan er ok. 
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 Videnskabsfilosofi 

Der kunne med fordel også være fokus på hvad Anvendt filosofi er, i forhold til 

Videnskabsfilosofi. Dette tages med til den modulansvarlige. 

 

 Logik 

Der tages udgangspunkt i sidste års undervisningsplan, da der kommer en ny 

underviser til dette modul, som først ansættes fra 1. august. Der kommer en ny 

undervisningsplan herefter. 

 

 Filosofisk dialog og vejledning 

Plan ok. 

 

 BA projekt 

Ingen undervisning, kun statusseminarer. Martin afholder en workshop i juni om 

bachelorskrivning for de kommende 5. semester studerende. Denne afholdes 

sammen med den nye underviser Jacob Lautrup, som overtager dette modul. 

 

 Akademisk formidling 

Plan ok. MZ er med på planen i forhold til Employability delen. 

 

 Sprogfilosofi 

Planen er ikke helt færdig endnu. Jacob Lautrup kommer ind over som underviser, 

og vil gerne skifte nogle ting ud. 

Ellers er planen ok. 

 

 Filosofihistorisk oversigt 

Forslag til at Marx kommer på i stedet for Nietzsche. MZ hører den 

modulansvarlige hvad intentionen med det faglige indhold er. 

Ellers er planen ok. 

 

 Værklæsning 

Værket er ”Gentagelsen” af Kierkegaard. Forslag til at der er 2x vejledning, 

fremfor 1 gang. 

Plan ok. 

 

 Linjerne på 9. semester 

En samlet plan, hvor der på hver linje er 3 x workshops, hvor de studerende samles 

og 2 x individuel vejledning, i løbet af semestret. 

Der skal fra næste år være en standardisering af linerne, så alle studerende får 

de samme generelle informationer, samme antal workshops samt vejledning. 

 

7. Mentorordning – diskussion om AF’ s principper herfor 

 Der kommer på studiet studerende som har fået bevilliget en mentor, fx grundet 

diagnoser. Normen er at VIP undervisere skal påtage sig rollen som mentor. Dog 

er problemet med dette, at økonomien ikke hænger sammen med den betaling de 

fastansatte normalt får. Mentor bevillingssatsen er for lav. Derfor vil studiet 

fremover bruge eksterne lektorer eller videnskabelige assistenter til denne opgave.  
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8. Studiemiljø (fast punkt)  

a. Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer 

o Der har været afholdt fagligt forum. 8 personer deltog på mødet. Der blev snakket 

om følgende: 

 Nye studenterstudienævnsmedlemmer 

 Dialog og rådgivning, noget mere eksistensfilosofi ønskes 

 Organisationsfilosofi 4. semester. Nyt online system blev afprøvet til 

evaluering af modulet, udført af modulansvarlig. Problemet med dette var 

bare, at det ikke var anonymt 

 Studieordningsændringer 

 Ændre formen for fagligt forum. Lave det til et råd for studerende med 

repræsentanter fra de forskellige årgang. Søge nogle flere puljer, så der 

kunne tilbydes noget forplejning til dem der kommer. 

 Nogle studerende savner den fælles samling for alle årgange ved 

semesterstart i september. Der summes over, om dette skal starte op igen. 

 

 

9. Studiets økonomi (fast punkt) 

o Intet til dette punkt. 

 

10. Eventuelt    

o Intet til eventuelt. 

 

  

Mvh  

Mette Hvillum  

Studienævnssekretær. 


