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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt   

2. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt   

3. Dispensation og Merit  

a. Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg i Videnskabsfilosofi – Godkendt  

b. Forhåndsgodkendelse af sidefag på KU- Godkendt  

c. Forhåndsgodkendelse af sidefag på KU – Godkendt  

d. Ansøgning om merit for PBL – Ansøgningen er godkendt, Studienævnet opfordre den studerende til 
at følge PBL undervisningen, da det faglige indhold i PBL på Anvendt Filosofi vil blive vinklet i en 
anden retningen end den studerende måske tidligere har oplevet.  Koblingen mellem det anvendt og 
det problembaserede vil den studerende have stor gavn af fremadrettet på studiet. 

e. Ansøgning om merit for PBL – Ansøgningen er godkendt, Studienævnet opfordre den studerende til 
at følge PBL undervisningen. da det faglige indhold i PBL på Anvendt Filosofi vil blive vinklet i en 
anden retningen end den studerende måske tidligere har oplevet.  Koblingen mellem det anvendt og 
det problembaserede vil den studerende have stor gavn af fremadrettet på studiet. 

f. Gennemgang af behandlede dispensationer og meritter fortaget uden for studienævnsmøderne – en 
studerende har fået dispensation til at skrive sin eksamensopgave i filosofisk undersøgelse på en-
gelsk.  

IMB sender svar til ansøgerne  

MZ snakker med studieledelsen om problematikkerne ved at give de studerende merit for PBL.  
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4. Høringer og information fra studieledelsen  

a. På det senest afholdte møde i studieledelsen, blev det oplyse at kravet om timefordelingen på ud-
dannelserne skal ligge inden for et timebånd der er udmeldt fra fakultetet:  
BA = 165-225 timer  
KA= 121 -165 timer  
Undervisningstimer skal således fordeles inden for dette timebånd. Minimumssatserne for hhv. un-
dervisning og vejledninger:  
BA: 120/30  
KA: 90/20  
Timerne skal intern fordeles mellem uddannelserne på fakultet, således at de uddannelser de tjener 
flest penge og derved har flest timer til rådighed skal afgive timer til de uddannelser der er tildelt fær-
rest timer.  
For at vi på uddannelsen kan leve op til ovenstående krav om hhv. undervisning og vejledning, er 
der i studieordningerne indsat passus om at de studerende skal skrive deres projekter i gruppe. Øn-
sker de ikke det, vil deres vejledningstimer være forholdsmæssigt nedskrevet.   
 

5. Gennemgang af revideret handleplan  

MZ orienterer om de ændringer der er lavet i handleplanen på baggrund af det møde SN har afholdt med 
prodekan for uddannelse, Falk Heinrich.  

Der spørges ind til, om det kan tydeliggøres, hvad der kan gøres for at ændre på kulturen på studiet? Der 
opleves en kultur på studiet, hvor det ikke er relevant at man fx møder op til ekstraordinære indsatser.  

Det anbefales at man opretter en Studenterforening på studie og der fremsættes også forslag om at oprette 
en mentorordningen de studerende i mellem. Mentorordning har været forsøgt på filosofisk dialog og vejled-
ning, men det er ikke slået igennem – måske skal de studerende være længere fremme på studiet end 3. 
semester. En mentorordning vil skulle være studenterdrevet, da midlerne til dette er jf. det nedenstående øko-
nomimøde, da der i studienævnet ikke ser ud til at være midler til at understøtte aktiviteten. Vi skal udnytte 
viljen til Mentor-bank, som de studerende kan melde sig ind i.  

Det manglende fremmøde kan skyldes at der mangler et studiemiljø på uddannelsen, og studienævnet kan 
igen understreges at vi mangler det ekstra lokale til de studerende.  

Kantinen og mulighederne for bedre arbejdspladser vil gøre en forskel for ovenstående – jf. referat af møde 
den 11.12.19 punkt 4.  

En systematisering af ekstra aktiviteter og det skal ikke kun være medarbejderdrevet – det kræver en studen-
terindsats. Dette i kombination med en studenterforeningen vil forhåbentlig kunne bidrage til en kultur på stu-
diet, hvor de studerende har lyst til at være, også uden for det tidsrum, hvor der er forelæsninger.   

Det er vigtigt at der bliver skabt et rum til de små pauser – fodboldbord og rum til at ville have en arbejdsdag 
på adressen. Kantinen er en stor del af dette, Understreg vigtigheden af de fysiske rammer – samtidig med at 
vi skal arbejde for at tiltag som faglig forum bliver mere samlende som forum for de studerende. 

FHG vil gerne stå for at få kørt mentorordningen i gang. FHG kan trække på IMB i det omgang det er relevant for at få det 
hele på plads.  

IMB hjælper med at få undersøg, hvordan vi får en database der lever op til GDPR-krav.   

6. Studiemiljø  

a. Fagligt Forum – Det skal stadigvæk være skabt af de studerende og uddannelsen skal blot være 
understøttende.   
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7. Studiets økonomi  

a. Kronebudgettet udarbejdes på baggrund af STÅ indtægterne i 2020 er der 3.000 kr. pr. STÅ og det 
giver en bevilling på i alt 497,728,00 kr. Her af er langt den største udgift til censor som tegner sig for 
i alt ca. 400.000 inkl. Honorar, rejser og forplejning.  

b. IMB har afhold budgetmøde med Ole Søsted og Lene Colding Bundgaard, vedr. budget for 2020. 
Der skal skæres i omkostningerne i kronebudgettet for at det hænger sammen i 2020. Studienævnet 
skal beslutte nogle principper for, hvordan vi får nedbragt kronebudgettet.  
- Censor udgiften skal rettes til, således at den stemmer overens med tidligere års forbrug. 
- Det løbende forbrug nedjusteres.  
- Lønninger til RUS-perioden skal gentænktes, således at der kun skal være løn til de to koordinato-
rer. – de vil således blive aflønnet for deres arbejde frem til 1. september og herefter er jobbet som 
tutor ulønnet.    

IMB arbejder sammen med Ole Søsted på det reviderede budget og fremlægger det på næste SN-møde.   

8. Eventuelt  

a. Der bliver rejst et spørgsmål, der går på om et projekt kan blive for anvendt? Der er studerende der er 
blevet konfronteret med at deres projekter er blevet for anvendte – Det er vigtigt at projekterne generelt 
indeholder elementer beskrevet i studieordningen og derved indeholder den filosofiske tilgang til at 
anvende teorierne. – Emnet tages med til undervisermøde den 24. januar 2020 for at der kan tages 
en generel diskussion af problematikken.  

b. Gennemgang af udvælgelseskriterier på kandidatuddannelsen - vii holder fast i dem der er.   

. b. IMB melder tilbage at der ikke sker ændringer i optagelseskriterierne på kandidatuddannelsen i anvendt Filosofi. 
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