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Udkast

Referat af møde i Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi

Den 16. april 2020 

Skype for Business

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Janice Vester
Telefon: +4599407466
Email: janice@hum.aau.dk

Dato: 10-06-2020
Sagsnr.: 2020-017-01170

Deltagere: Line Revsbæk, Nanna Friche, Maj-Britt Skovhus, Inger-marie Brun, Susanne Brandt Bjerregaard, 
Kathrine Vognsen, Janice Vester (referent)

Afbud: Robert Christian Thomsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Opfølgning 

Lægges på hjemmesiden.

2. Godkendelse af referat for ELF møde den 4. februar og 31. marts 2020

4. februar – godkendt.

Ad hoc møde den 31. marts: 21. og 22. september rettes til. (datoer eksamen).

3. Siden sidst

Der har været en del ekstraordinære opgaver i forbindelse med Covid-19. Alle koordinatorer har arbejdet 
godt for at få tingene til at lykkes. Der er lavet planer for alle studier i forbindelse med afvikling af undervis-
ning. Disse planer har Line godkendt på studienævnets vegne. Semesterkoordinatorerne melder ud til mo-
dulkoordinatorerne og de studerende. 
Dispensationer til studienævnet har fyldt en del (udsættelse af studie/tilbagebetaling af deltagergebyr). Der 
er nu kommet fælles udmeldinger fra AAU om retningslinjer, hvor der gives dispensation ud fra de studeren-
des præferencer (fysisk fremmøde i stedet for digital). Det har lettet sagsbehandlingen.Der mangler sagsbe-
handling af en enkelt LOOP-studerende pt. 

o Indkommet forslag til EVU udbud ved Cefu omkring master i Ungdomsliv. (se bilag) 
Line har sendt sagen til Keld og Robert. Lone Krogh har kigget LFP-studieordningen igen-
nem for at se, om der kunne være et brugbart modul på kandidatniveau til masteren. Der er 
givet 4 timer til Lone. Praksismodulet kan evt. bruges. JV anbefaler at de taler med Annette 
Hindhede. NF: den kunne fint ligge som en ny specialisering under MLP sammen med Vi-
denskabsteori og metode. Det virker til, at masteren henvender sig enten til folk der læser 
MLP eller MPL. Line: Den henvender sig til folk der arbejder inden for ungdomsforskning 
bredt. FLUK kan bruges som inspiration og den kan laves som heltid på deltid. Der skal ikke 
laves en fuld master. Tages på som punkt på aftagerpanelmøde 19. november for at høre 
deres mening om det. 
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o Oplæg til institutledelse om udvikling af EVU ved K&L, ELF har deltaget i arbejds-
gruppe med ELF SNF som referent. Afsluttet arbejde 20. marts. Der er lavet et arbejdspa-
pir på, hvordan man kan involvere de øvrige studienævn i at lave EVU udbud på eksiste-
rende studieordninger. Der skal arbejdes med det i studierådet. Annie Aarup Jensen og An-
nette Hindhede har været inviteret til at fortælle om deres arbejde med specialtilrettelagte 
forløb på studieprdsmøde den 5. maj, hvilket er udskudt til senere studierådsmøde grundet 
covid-håndtering i foråret 2020. Arbjedspapiret om udvikling af EVU på K&L nævner en wor-
kshop for studienævnene i forhold til at komme i gang med udvikling af EVU-udbud under 
egne studienævn.

o Studieledelsesmøde for EVU den 27. marts (referat vedlægges som bilag)
o Studieledelsesmøde den 25. marts vedr. digitalisering af eksamener og dispensationer (re-

ferat vedlægges som bilag)
o EVU-politik udmelding fra HUMFAK marts 2020 vedr. dispensationsansøgninger (se 

bilag)
o Afholdelse af semesterevalueringsmøder. Der er opsamlende kommentarer til Kathrine i 

forlængelse af semesterevalueringsmøderne. Stadig lidt lave svarprocenter på flere af hol-
dene.

o Henvendelse vedr. Creative Genius kandidatmodul som del af uddannelsesplaner under 
ELF under ordningen med den fleksible masteruddannelse. Kan de studerende som Søren 
Hansen har kontakt til få fuldført et masterforløb under den fleksible ordning? Kan Søren 
være den eksterne rekvirerede vejleder til disse masterprojekter? Creative Genius kan godt 
integreres i vores fleksible masterforløb. Line har kontakt til Søren og Robert. Søren vil 
gerne ind og være fast vejleder på forløbene, men ELF har en procedure på området, hvor 
NF varetager vejledningsarbejdet, og vi rekvirerer vejleder inden for instituttet. Hvis der kom-
mer studerende der ønsker masterspeciale inden for Creative Genius, så kunne det eventu-
elt være med Søren som vejleder. En sådan beslutning skal vendes med studieleder. 

o Status vedr. igangsat planlægning af semestrene i E2020: Vi afventer udmelding vedr. ti-
meramme, men arbejdet er igangsat via mail til semesterkoordinatorerne og deadline for se-
mesterbeskrivelser den 5. juni.

4. Status på igangværende håndtering og udarbejdelse af planer for justerede seminaraktiviteter, 
inkl. status på dispensationsansøgninger

Der er kommet meget positiv feedback på Claus Elmholdts undervisning på LOOP. Ellers er der ikke 
kommet kommentarer fra de studerende. Inger-marie; hvis der blive ændringer på PROF (udsættelse af 
1. semester til afholdelse i efteråret) så skal der tages kontakt til den studerende, der har fået dispensa-
tion til at starte igen i F21. 

Dispensationer:
LOOP 1. semester: 3 disp til genstart. 1. disp til udsættelse af afleveringsfrist

LOOP 3. semester: 1 disp til genstart.

PROF 1. semester: 1 disp til genstart

PROF 3. semester: 1 til genstart – ombyttet til udsættelse af afleveringsfrist

MLP 1. semester: 1 disp til genstart

MLP 3. semester: 1 disp til genstart

MPL 2. semester: 1 disp til genstart, muligvis en mere som endnu ikke er afklaret. 
KREA 1. semester: 1 disp til genstart 
MOKS 4. semester: 2 studerende har søgt om udsættelse af afleveringsfristen. 

Der er studerende som ønsker udsættelse af afleveringsfrist – de skal stadig søge dispensation. Covid-
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19 er ikke i sig selv dispensationsgrund. Der skal stadig laves individuel sagsbehandling.

De studerende, der har fået udsat kan blive oven i holdstørrelse. Det ser vi på til optagelse for foråret 
2021. 

LR: er beslutningen fra Falk om mulighed for udsættelse af uddannelsen meldt tilstrækkeligt ud til koordi-
natorerne? NF: nej, men hun mener at det er bedre at henvise til studiesekretæren. Studiesekretæren 
sender henvendelsen videre til studienævnet. Beskeden fra Falk er ikke meldt direkte til de studerede – 
det er en intern mail. LR skal der sendes ud igen? NF, nej det er fint som det er nu. MBS: tænker kun 
der kommer henvendelser om dispensation af afleveringsfristerne. IMB synes det fungerer som det skal. 
Koordinatorerne er gode til at henvise de studerende videre. LR: vi holder fast i den nuværende strategi 
og udmelding. 

5. Afholdelse af digitaliseret eksamen juni 2020

Eksterne eksamener planlægges som normalt. Der er ikke noget ELF skal gøre i sagen. 

Som platform tænkes i zoom eller Skype for business med Skype for business som foretrukket, da der er 
support på systemet. [På baggrund af anbefaling fra CDUL besluttede ELF SN via mail efter mødet at vælge 
Zoom som platform for digitale eksamener på masteruddannelserne].

Censors mail skal oplyses og fremgå af digital eksamen (ikke eksamensplanen). 

Der skal gives besked til eksaminatorerne i forhold til indkaldelse til eksamenerne og at de kan finde mail på 
censorerne i DE. 

6. Dimissionsfest for MPL og MOKS

Skal dimission udsættes til januar 2021 sammen med øvrige uddannelser? Skal der laves individualiserede 
afslutninger i samarbejde med hver uddannelse?

Studienævnet har lov til at udskyde på baggrund af det udmeldte og mener, at det er en god idé at udsætte til 
januar 2021. Vedr. afslutning for MPL – der afholdes dimission i september (enten 21. eller 22. september, alt 
efter hvilken dato de studerende går til eksamen på 4. semester). Nanna vender afslutningen med Dorte Ågård. 
MOKS venter til 22. januar 2021Beslutning: dimissionen udsættes til januar 2021.

7. Godkendelse af semesterevalueringer

Fremsendte referater er vedlagt som bilag.

Alle referater, undtaget LOOP 4. semester er modtaget og skal godkendes på dagens møde. MOKS-mødet 
blev aflyst, da der ikke var besvarelser på survey-skemaerne. Jakob er blevet bedt om at udfylde referatet ud 
fra de mundtlige tilbagemeldinger fra de studerende. 

Evalueringerne ser fine ud. Og de er godkendt. 

Kan der på institut-niveau aftales noget hjem med kursusstederne, så vi får lidt bedre og ensartet service? LR 
deltager gerne i møde med kursusstederne (her under Comwell og Glostrup Park Hotel), for at se, om der kan 
komme nye retningslinjer. LR: IMB og MBS skal bede om fælles møde på et tidspunkt. Der må indhentes 
input fra koordinatorerne.
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8. Semesterevalueringer F2020 med evalueringsspørgsmål vedr. digitale uddannelsesudbud i F2020

Det foreslås, at vi i F2020 anvender samme ensartede evalueringsskema på alle semestre af hensyn til at 
kunne indføje en række evalueringsspørgsmål vedrørende akutdigitaliseringen af uddannelsesudbuddet, som 
kan informere ELF SN’s fortsatte digitaliseringsindsats. Der sigtes mod at frembringe evalueringsdata, som 
kan drøftes i kredsen af semesterkoordinatorer på tværs af uddannelserne.

Giver vores ønske om fokus på studenteroplevelsen af akut-digitaliseringen i semesterevalueringerne anled-
ning til, at vi reviderer sidste mødes beslutning om at afvikle evaluering i forbindelse med afsluttende seminar? 
Ønsker vi at kunne inkludere de studerendes oplevelse af digitaliserede eksamener?

Bør ELF SN afsætte studentermedhjælper timer til en tværgående analyse af evalueringsbesvarelserne vedr. 
akut-digitaliseringen?

Udvalgte evalueringskommentarer fra LOOP deltagere på seminar 3.2 vedlægges som bilag. OBS: Hvis bilag 
offentliggøres skal studenternavne anonymiseres. Hvis kommentarerne ønskes anvendt til PR, skal der ind-
hentes særskilt tilsagn fra de pågældende studerende vedr. dette.

Skemaerne passer ikke til den nuværende situation. LR har derfor talt med KV om en ensartethed som matcher 
og fanger den nuværende situation. Kunne der være noget digital, som kunne understøtte fremtidig undervis-
ning, og hvad skal ikke bruges. Skal spørgsmål om eksamen tages med? Spørgsmålene skal laves så der kan 
samles op på det konstruktive, positive, fremadrettede i det digitale. Hvordan kan vi samle op på de vanske-
ligheder de har haft, og samtidig adskille de to ting? Morten Ziethen har sendt forslag til 3 survey-spørgsmål, 
som studienævnet kan bruge i arbejdet. Skemaet sendes ud efter eksamen. KV kører proceduren som hun 
plejer. 

Der laves kun ét skema som bruges til alle masteruddannelser. Studienævnet beslutter, at der laves et fuldt 
skema som så kan sendes i høring blandt koordinatorerne, og de kan så melde ind, hvis de har store indven-
dinger mod det fremsendte. Skemaet sendes ud ifbm. den ordinære eksamen, og så kan der laves et ”jeg har 
endnu ikke været til eksamen” for at samle op på dem, der først skal til eksamen i august/september.

9. PROF 1. Semester

Grundet coaching-forløb og den læring der er i denne forbindelse kan det ikke afvikles digitalt. PROF 3. se-
mester gør dog forsøget med at køre noget digitalt. 

1. semester ønsker at afvikle fysisk undervisning, hvis regeringen åbner op fra 10. maj. Hvis ikke der åbnes 
op, så ønskes det at udsætte 2. semester til F21 og køre 1. semester i E20. Det er svært at læse nonverbal 
feedback digitalt. LR ville gerne have arbejdet for at lave digital løsning, men koordinatorgruppen ønsker dog 
at fastholde det fysiske fremmøde. LR tænker, at man godt kunne tænke i et forsøg med en digital løsning, 
men PROF 1. semester kører pt. med en udskydelsesstrategi. IMB: kunne man ikke køre anderledes semina-
rer på 2. semester, evt. 3-dages seminar? Man ender jo med at have tre semestre der kører på samme tid, 
det bliver en ret stor belastning af faggruppen. Studienævnet er enig i, at det ikke er hensigtsmæssigt, set i 
lyset af presset på faggruppen. Der skal ses på, hvordan man kan hjælpe dem med at lave en minimumsløs-
ning på 1. semester og i stedet intensivere på 2. semester ved at etablere en ekstra undervisningsdato mv. 
Der er 5 studerende, der tager PROF 1. semester for at styrke deres coaching i en akademisk verden. LR har 
skrevet beslutningsgrundlag til Keld og Robert om mulighederne for PROF 1. 

LR: kan man lave en forskudthed på 2. semester da det, de mangler er coaching-delen fra 1. semester? 
Måske kunne man flytte noget af belastningen på 2. semester? Kan man holder undervisning i august og 
september for ikke at udsætte betaling mv. så man bruger nogle af de seminardatoer de kender? NF: evt. plus 
ekstra tilbud i december (sparring, vejledning mv.?) Kan der muliggøres noget, så de afholder 1. semester på 
de kendte 2. semesterdatoer med noget digitalt understøttende. IMB evt. bruge eksamensdatoer i august til 
seminarafholdelse. 

I 2021 har de seminar februar, marts og maj. Eksamensdatoer i januar 21-22 januar. 

Line melder mulighederne ind til Robert og Keld.
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10. Fleksible masterordninger: Henvendelse vedr. Creative Genius kandidatmodul.

(orienteringspunkt)

Henvendelse ved Søren Hansen om mulighed for integration af Creative Genius kandidatmodul i uddannel-
sesplaner under ordningen for den fleksible masteruddannelse.

Tilbagemelding til Søren Hansen: 

Kandidatmodulet Creative Genius kan godt indgå i en individuel fleksible master-uddannelsesplan, der udar-
bejdes til godkendelse under Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi. Studerende, der ønsker 
at færdiggøre et masterforløb under ordningen med den fleksible masteruddannelse og ønsker at gøre det 
under Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi (ELF SN), skal henvende sig til AAU EVU (Mette 
Yde Eriksen) med henblik på at søge et vejledningsforløb under studienævnet. Under ELF SN er det Nanna 
Friche, der varetager udarbejdelsen af uddannelsesplaner, som fremsendes til studienævnet til godkendelse. 

Søren har ønsket afklaring på om instituttet vil bruge ham som ekstern vejleder på masterprojekter. Ønsket er 
nævnt for studieleder, men ikke drøftet med studieleder. Det anbefales at det afgøres i forbindelse med even-
tuel henvendelse ved studerende, som har gennemført Creative Genius modulet.

Derudover tilbagemelding til Søren H:

”Vi har ikke forholdt os til Creative Genius som et eventuelt masterudbud under studienævnet. Grundet Covid-
19-situationen er studienævnet nødt til at prioritere andre hensyn, som bl.a. udstikkes af institutledelsen og 
AAU direktionen. ”  

11. Eventuelt
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