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                           Aalborg d. 24. april 2019 

 

Referat af studienævnsmøde den 24. april 2019 

 

Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Clara Wolf (CW), Inger-marie Brun 

(IMB), Ferhan Keskin (FK), Malan Trygvadottir (MT) og referent Mette Hvillum (MH).  

 

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

o En dispensation om et 4. eksamensforsøg er blevet godkendt. 

 

b. Dispensationsansøgning – 9. semester. Opfølgning / afgørelse af disp. behandlet første 

gang på SN mødet d. 27. feb. 

o Den studerende vil, i stedet for at have et konkret praktikophold, lave ”En 

hermeneutisk undersøgelse af Recovery Mentorers mestring af forskellige roller på 

jobbet set i lyset af et anerkendelses perspektiv”. Dette gøres igennem 

mailkorrespondance, telefonsamtaler, person interviews, hvor der vil være 

interaktion med samarbejdspartnere. 

SN vurderer at den studerendes beskrivelse ser fornuftig ud, og at det er ok  

MH skriver til den studerende. 

 

c. Meritansøgning – 9. semester. 

o SN godkender at den studerende kan få merit for 30 ECTS, til at deltage i et New 

Venture Creation / Corporate Entrepreneurship semester på AAU. 

 

d. Dispensationsansøgning – 7. semester eksaminer via Skype, da studerende er i udlandet 

o En fornuftlig dispensationsansøgning, hvor den studerende giver en god begrundelse 

for at afholde Skype eksamen. SN godkender derfor ansøgning om at afholde 
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Sprogfilosofi eksamenen på 7. semester via Skype. Ønsker den studerende af deltage 

i den ordinære eksamen i Akademisk formidling skal dette foregå via aktiv deltagelse 

i DK, da denne eksamen foregår i grupper af studerende, med mundtlig feedback. 

Vælger den studerende at deltage i en reeksamen i Akademisk formidling, kan denne 

foregå mellem den studerende og eksaminator via Skype. 

MH skriver til den studerende. 

 

e. Dispensationsansøgning – specialeforlængelse. 

o SN godkender specialeforlængelse. 

MH skriver til den studerende. 

 

4. Høringer og information fra studieleder / dekanatet mv. 
o  MZ har snakket med Prodekanen for uddannelse i forhold til optagelseskriterierne. 

Derudover er der blevet snakket om formalia vedr. oprettelse af masteruddannelser.  

 

5. Opfølgning på modulfordeling til efteråret 2019 v/ Morten 
o    Modulerne er fordelt og de modulansvarlige har sagt ja. Timerne er ligeledes blevet 

fordelt. Der er ekstra timer i forhold til hvad der er budgetteret. Dette da det 

nuværende 2. semester har et lavt frafald. SN håber på at alle de nye tiltag giver pote. 

Det bliver spændende at se om denne effekt virker på lang sigt, med de nye årgange 

der starter op.  

 

o Det kan være at der bliver mangel på underviser kræfter. Dette bl.a. grundet fyringer 

samt at nogle videnskabelige assistenter stopper. MZ er ved at danne sig et overblik 

over situationen, for at se hvordan vi er dækket ind. 

 

6. Orientering fra sidste undervisermøde vedr. ny studieordning 

o      MZ orienterer FK og MT om den nye studieordning og de krav der er til timer i 

forhold til undervisning og vejledning. Og at der er krav til PBL læringsmålene, som 

skal være beskrevet mere eksplicit i studieordningen.  

Derudover skal linjerne på kandidaten slankes yderligere. Vi skal ned på 4 linjer. 

Linjerne bliver ikke som hidtil, 4 separate moduler, hvor de studerende skal vælge ét. 

Der kommer ét overordnet modul, som alle skal tilmeldes og så kan der vælges spor. 

Undervisningen kommer til at foregå på tværs af sporene og enkeltvis på sporene. 

Der vil dermed være mere undervisning på tværs, som de studerende kan deltage i. 

 

o Undervisergruppen er indtil videre blevet enige om følgende 4 linjer: 

 Bæredygtighed og teknologi 

 Organisation og læring 

 Politik og økonomi 

 Kultur og subjektivitet 

 

Der er planer om på sigt at lave to enkeltstående mastermoduler. Herunder et modul i 

Organisation og ledelse, som henvender sig til organisationer, samt et Sundhedsmodul 

som vil være henvendt til sundhedssektoren / regionerne. 

 

7. Orientering om frafaldstruede studerende v/ Mette 
o BA: I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 31 studerende i rød kategori  

(dvs. de studerende der er mere end 15 ECTS bagud) og 29 studerende i gul kategori 

(dvs. studerende som er bagud med ml. 6 -15 ECTS).  Der er ikke sendt breve ud til 

de studerende i gul kategori, da disse er studieaktive og er i kontakt med studiet og 
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derved ikke frafaldstruet. MH har dog sendt 11 mails ud til studerende i rød kategori, 

som er potentielt frafaldstruet, da de er bagud med mere end 15 ECTS points. 2 af 

disse studerende har vendt tilbage pt. og der er lagt planer for dem.  

De 20 øvrige studerende i rød kategori, er der kontakt til og disse er ikke 

frafaldstruet. Der er lavet individuelle studieplaner for de fleste, primært grundet 

sygdom.  

 

o KA: – I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 17 studerende i rød kategori  

(dvs. de studerende der er mere end 15 ECTS bagud) og 11 studerende i gul kategori 

(dvs. studerende som er bagud med ml. 6 -15 ECTS).  Der er ikke sendt breve ud til 

de studerende i gul kategori, da disse er studieaktive og er i kontakt med studiet og 

derved ikke frafaldstruet. MH har dog sendt 4 mails ud til studerende i rød kategori, 

som er potentielt frafaldstruet, da de er bagud med mere end 15 ECTS points. Ingen 

af disse studerende har vendt tilbage endnu. De 13 øvrige studerende i rød kategori, 

er der kontakt til og disse er ikke frafaldstruet. Der er lavet individuelle studieplaner 

for de fleste, primært grundet sygdom.  

 

8. Orientering / godkendelse af studiestartsforløb til sept. 2019 v/ Mette og Inger-marie 
o  IMB og MH foreslår at vi gentager studiestartsforløbet som i 2018, da det ser ud til at 

denne form virker. Dog med en ændring i forhold til forelæsningerne på første 

semester, da dette var for tungt for de studerende sidste år. Det foreslås derfor at der 

er en mindre forelæsning for de studerende den første dag i Etik, og ellers skal denne 

dag kun bestå af intro til studiet samt sociale aktiviteter. 

 

9. Status på Symposion v/ Alume repræsentant 
o   Der er indtil videre givet tilsagn fra følgende oplægsholdere:  

Morten Ziethen og institutleder Keld Thorgård.  De øvrige oplægsholdere har ikke 

vendt tilbage endnu. 

Der er lavet et separat budget, hvor Alumneforeningen gerne vil anmode Anvendt 

Filosofi om et tilskud. MH finder ud af hvor mange penge fra Anvendt Filosofi’ s 

driftsbudget der kan bevilliges til dette arrangement. 

Festudvalget - Hedonisterne vil gerne hjælpe med drikkevarer, stille bar an og stå i 

baren. 

 

10. Opfølgning på afløsning for studenterstudienævnsmedlemmer Clara og Christian 

o  Ferhan Keskin og Malan Trygvadottir, som også var på valg til 

studenterstudienævnsmedlemmer ved valget til 2019, træder ind i studienævnet i 

stedet for Clara og Christian. De overtager permanent rollerne som 

studenterstudienævnsmedlemmer for Clara og Christian fra d.d. og sidder i 

funktionen valget ud (frem til 31.januar 2020).  

Christian deltager ikke i SN møderne fremadrettet og Clara deltager i møderne frem 

til sommerferien. 

 

11. Studiemiljø (fast punkt)  

a. Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer 

o Få deltagere til Fagligt form sidste gang, 5 deltog.  

Det blev snakket om, at der efterspørges noget verdensfilosofi. Svar; det kan være 

svært at undervise i dette, hvis det ikke kan understøttes af nogle undervisere.  

Der blev snakket om evaluering og hvor vigtig det er at udfylde 

evalueringsskemaerne når de tilsendes. 

Der blev snakket om Symposiet, læsekredse – hvor der pt. er to kredse i gang, samt 
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studieordningsændringer i forhold til linjerne. 

o Det næste faglige forum afholdes til maj. 

 

12. Studiets økonomi (fast punkt) 

o MH følger op på driftsbudgettet, bl.a. for at se hvor mange penge der kan afsættes til 

Symposiet. 

 

13. Eventuelt    

o Intet til eventuelt. 

 

  

Mvh  

Mette Hvillum  

Studienævnssekretær. 


