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Referat af studienævnsmøde den 25. marts 2019 

 

Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Clara Wolf (CW), Betina Elling (BE), 

Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG), Inger-marie Brun (IMB), Kathrine Vognsen (KV) med til 

pkt. 8, og referent Mette Hvillum (MH).  

 

Afbud: Nikolaj Stegeager (NS), Christian Troels Rohr Olsen (CRO) 

 

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) 

o Ingen dispensationer siden sidste møde. 

 

b. Dispensationsansøgning vedr. 4. eksamensforsøg - Filosofihistorisk oversigt 

o SN godkender ansøgningen. MH skriver til den studerende. 
 

4. Høringer og information fra studieleder / dekanatet mv. 
o  NS og studienævnsformændene skal til møde med den nye studieleder d. 26.marts, hvor 

de bl.a. skal drøfte den fremadrettede arbejdsstruktur.  

 

5. Analyse af statistik vedr. frafald, i forhold til karakterkrav ved optagelse på 

Bacheloruddannelsen 
o  Ud fra diverse gennemanalyserede statistikker, har Jes Harfeld følgende kommentar:    

 

1) De studerende med 2-4 i gennemsnit (cirka 8-9 studerende ved hvert optag) har lidt 

over 50% risiko for at falde fra. For de studerende med 4-9 i gennemsnit ligger det i midt 

30’erne procentvis. 9-12 i gennemsnit ligger midt i 20’erne.  

4 vil derfor være et relevant sted at lægge et snit. 

 

2) I forbindelse med optag i 2. runde svinger frafaldet en del, men noget tyder på, at et 

stort optag her er lig med et stort frafald i denne gruppe. 2012 er dog en outlier, idet 2. 
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runde-optaget var på 13 studerende, hvoraf blot 4 faldt fra. Til gengæld faldt 12 af 18 

(67%) fra i 2013, 14 af 21 (67%) fra i 2014 og 13 af 18 (72%) fra i 2016. I 17 og 18 var 

der blot 3 og 2 i 2. runde med (indtil videre) 1 og 0 i frafald henholdsvis. Med andre ord 

skal vi – på en eller anden måde – formodentlig forsøge ikke at tage så store grupper 

ind i 2. runde. 
 

SN beslutter følgende vedr. optag for BA: 

Karaktergennemsnit på kvote 1 skal være 4. Fordeling 80/20 (kvote 1 / kvote 2). 

 

Der er forslag til at vi kun optager 10-12 studerende på 2. optag. Men det er uklart om vi 

må sætte denne begrænsning på 2. optag, hvis vi ikke når op på max optag af studerende, 

som er 70. 

MH finder ud af om man må sætte begrænsning på antal af optag ved 2. runde, også 

selvom der er pladser tilbage på studiet. 

 

Svar fra optagelseskontoret: 

Ønskes der færre studiepladser på uddannelser med AAU-fastsat adgangsbegrænsning 

og central ledighedsbaseret dimensionering, er det dekanatet, der træffer beslutning om 

en reduktion i antal studiepladser, når det er begrundet i kapacitet, frafald, robusthed mv. 

 

Eftersom et begrænset optag i 2. runde kan betyde, at der ikke optages op til loftet, skal 

det godkendes af prodekanatet, såfremt i ønsker at sætte et bestemt antal studiepladser på 

et evt. 2. runde optag, og det er her fra vi skal have besked.   

 

En mulighed er, afhængig af jeres analyseresultater, at der lukkes tidligere for 2. runde 

optaget på Anvendt Filosofi end 31/8. På den måde vil de ansøgere, som søger her have 

længere tid til at blive etableret i Aalborg og klar til Studiestart. Dette skal ligeledes 

vendes med prodekanatet.  

 

 

 

6. Orientering fra undervisermøde afholdt d. 13. marts v/Morten 
o PBL progressionen: Vejlederne har spørgsmål til hvordan de skal facilitere 

gruppedynamikker og eventuelle personlige problematikker, som kan opstå i grupperne. 

Det kan i så fald det blive vanskeligt at bedømme PBL til de mundtlige eksaminer. Der 

har derfor været snak om hvordan man kobler PBL på projektmodulerne. 

Det er vigtigt at de studerende kan vise hvordan de har brugt PBL i forhold til de 

konkrete processer de har været igennem, i deres gruppearbejde. Det er ydermere vigtigt, 

at studerende for undervisning i hvordan de skal forholde sig til PBL og hvordan de kan 

bruge det i fx deres gruppearbejde. 

Der er på SN mødet forslag til at der kan være forskellige PBL fokusområder, på de 

forskellige semestre. Hvad skal der specifikt lægges vægt på rent fagligt i forhold til 

PBL på de forskellige semestre? På denne måde kan man se progressionen for PBL og 

reflektere over denne ved hvert endt semester. Undervisergruppen arbejder videre med 

dette. 

 

o Struktur på 8. semestret: MZ fremlagde tankerne omkring den nye struktur på 8. 

semester. Også set i forhold til en eventuel eksistenslinjen, som en del studerende 

efterspørger. Der var lidt diskussion omkring hvilke linjer der skulle være.  

Forslag til følgende linjer:  

 Sundhed- og teknologi  

 Kultur- og politik 

 Organisation- og læring 

 Natur- og bæredygtighed. 
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Dette arbejder SN og undervisergruppen videre med 

 

7. Modulfordeling til efteråret 2019 v/ Morten 
o  Der er lidt udfordringer i forhold til underviserstaben til efteråret og en eventuel mangel 

på undervisere. Dette grundet det faktum at nogle undervisere stopper, nogle skal på 

barselsorlov, og nogle er på forskningsrejser. 

MZ har derved svært ved at vide hvem der er til rådighed til undervisning til efteråret. 

Der er pt snak om at få en ekstern underviser ansat i en VA stilling. MZ mangler dog at 

få afklaring på hvilke ressourcer studiet har til rådighed, før der evt. kan ansættes en, i en 

midlertidig stilling. 

o MZ gennemgår de enkelte moduler for efteråret 2019 og nævner hvem der som 

udgangspunkt bliver modulansvarlige. 

 

 

8. Semesterevaluering for efteråret 2018 
o  Et separat referat er lavet herfor. Referatet lægges på ”Learning aau” hjemmesiden samt 

journaliseres i WorkZone.      

 

9. Studiemiljø (fast punkt)  

a. Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer 

o Der har ikke været afholdt fagligt forum siden sidste SN møde, men det afholdes i 

eftermiddag (d. 25. marts). 

o ”Anvendt filosofi og metode” læsekreds har været afholdt, og der har været nogle gode 

diskussioner.  Det er en meget populær kreds med en del deltagere. Der er en del 

studerende der efterspørger noget filosofisk metode. 

o FHG beretter at det er lidt bekymring blandt nogle studerende (især på 1. / 2. semester) og 

om de kan nå at forberede sig nok til forelæsningerne. De studerende virker meget 

uselvstændige. De føler at de ikke er gode nok, og de stiller for store krav til sig selv.  

Underviserne skal måske være lidt bedre til at forklare at man ikke skal være perfekt, at 

det er en læreproces at gå på studiet og man ikke nødvendigvis kan nå at læse alt op til 

alle forelæsningerne.  

 

10. Studiets økonomi (fast punkt) 

o   Intet nyt til dette punkt 

 

11. Eventuelt    

a. Manglende tilstedeværelse af studenterstudienævnsmedlemmerne fra sommer. Hvad gør 

vi? 

o CW forslår at de to øvrige studerende som var på valg, overtager for CW og Christian. 

MH undersøger hvad proceduren er for dette og om man må. Sættes på som punkt til 

næste SN møde. 

b. Tilbagemelding vedr. Åbent Hus v/ FHG og BE 

o Det gik rigtig fint. FHG og BE holdte oplæg ”sammen med” psykologi, så der var over 

100 personer til oplæggene ;-) Der var ikke så mange til åbent hus, som der plejer. Men 

de der deltog, var meget engagerede og synes at Anvendt Filosofi lød spændende. 

 

  

Mvh  

Mette Hvillum  

Studienævnssekretær. 


