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Referat af studienævnsmøde den 30. januar 2019 

 

Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Nikolaj Stegeager (NS) med fra kl.10.00, 

Clara Wolf (CW), Betina Elling (BE) Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG), Inger-marie Brun 

(IMB) og referent Mette Hvillum (MH).  

 

Afbud: Kathrine Vognsen (KV), Christian Troels Rohr Olsen (CRO). 

 

SN = studienævnet   

SO = studieordning 

STÅ = studenterårsværk 

 

  

  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

o Referatet blev godkendt uden kommentar 

 

2. Dispensation og merit 

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

(MH) 

o Ingen ansøgninger siden sidste måde. 

 

3. Høringer og information fra studieleder / dekanatet mv. 
o NS har været til møde med Digitaliseringsudvalget vedr. HUM’ s fremtidige 

digitaliserings strategi. Over de næste tre år skal der ligesom ved PBL 

progressionen, ske en progression omkring digitaliseringen på 

undervisningsdelen. Det blev forslået at hver uddannelse skal forholde sig til en 

digital virkelighed, og vurdere hvor uddannelsen kan styrkes af at blive 

digitaliseret. Det vurderes at succesraten bliver bedst, hvis uddannelserne selv 

bliver involveret, samtidig med at der er samarbejde på tværs af AAU samt hjælp 

fra eksterne eksperter på området. Derudover er der også ansat nogle E-Learnings 

konsulenter, som bliver en del af processen.  

o Strategisk uddannelsesudvalg; Der rejses forslag til en ny måde at strukturere 

gymnasiefagene på. Der er lidt udfordringer med at have halve semestre, da 

moduler på to forskellige uddannelser/studier i så fald skal koordineres. Forslag til 

en 60/30 fordeling i stedet, som på TECH/ENG. Dette gør det dog svært for de 

studerende der ikke tager sidefag på AAU, da andre universiteter stadig har en 

45/45 fordeling. Der er behov for en standardisering i forhold til fordeling af 

ECTS på semestrene, så der ikke forekommer logistiske problemer når studerende 

har hhv. hovedfag og sidefag for tværs af fagområder eller fx læser sidefag på 

andre universiteter. 

o MZ informerede de studerende, som deltog i SN mødet, om besparelser og 

påtænkte afskedigelser på instituttet. Derudover blev de informeret om den 
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forestående sammenlægning af institut for Læring og Filosofi samt institut for 

Kultur og Globale Studier, som træder i kraft til august 2019. 

 

 

4. Orientering om arbejdet med studieordningsændringer 

o MZ informerede om de kommende studieordningsændringer på kandidaten. Dette 

blev der også snakket om på undervisermødet i januar, hvor det bl.a. handlede om 

arbejdet med PBL og progressionen i dette.  

8. semester skal også gentænkes, bl.a. i forhold til linjerne.  

Snakken om studieordningsændringerne blev ikke afsluttet på undervisermødet og 

det blev aftalt at afholde endnu et undervisermøde til marts. MZ beder de enkelte 

modulansvarlige at se deres moduler igennem og komme med forslag til 

ændringer. Forslagene samles og bruges i det videre arbejde med en ny 

studieordning, hvor der skal arbejdes med sammenhængen mellem de enkelte 

modulder, i hvilke form linjerne skal udbydes samt PBL progressionen.  

Den nye studieordning skal gerne træde i kraft til sept. 2020. 

 

5. Orientering om frafaldsbegrundelser 

o Der er lavet udtræk på begrundelser for frafald. Dette for at hjælpe os til at lave 

nogle konkrete indsatsområder for at begrænse frafaldet. De to største 

begrundelser for frafald er sygdom samt valg af forkert uddannelse/skift til anden 

uddannelse. I forhold til valg af forkert uddannelse er studiet allerede i gang med 

at se på, hvorledes vi kan blive endnu bedre til at informere om uddannelsen, 

inden studerende starter op.  

o Derudover kan frafaldsstatistikken bruges over for fakultetet, når frafaldssnakken 

falder.  

 

6. Samarbejde mellem alumneforeningen og studienævnet v/ CW 
o SN vil gerne støtte foreningen. Foreningen skal lave konkrete ansøgninger ved 

hvert arrangement med en klar meldingen om, hvad de søger. Er det fx penge til 

kaffe/kage eller ønsker de at få leveret noget undervisning i form af oplæg? 

CW, som har modtaget henvendelse, sender et svar til Alumneforeningen. 

 

7. Studiemiljø (fast punkt) 

a. Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer 

o Der har ikke været fagligt forum siden november. CW indkalder til nyt møde efter 

studiestart 

o CW vil også starte en ny læsekreds op. Denne skal bl.a. handle om hvad Anvendt 

Filosofi er og hvilke metoder Anvendt Filosofi benytter sig af. 

o Der kommer to spor med to forskellige værker i Politisk filosofi læsekredsen. 

 

8. Studiets økonomi (fast punkt) 

o Intet nyt til dette punkt 

 

9. Eventuelt    

a. Forslag fra studerende til undervisningsmateriale 

o Der er kommet et forslag fra en studerende om, at der med fordel kan være noget 

mere Lacaniansk teori i undervisningen. Dette er et fint forslag, som evt. kan 

placeres på Filosofihistorie modulet – 1. semester. Modulkoordinator bliver 

informeret om dette forslag. 

o Et andet forslag som HJB har fået fra denne samme studerende er, at have et 

modul om eksistens. Dette tages med til undervisermødet i snakken om 

studieordningsændringerne. 
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b. Generelt: 

o FHG og BE spørger ind til linjerne og hvad de skal fortælle når de er ude og holde 

oplæg for eventuelle kommende studerende, da der kommer ændringer til linjerne 

i den nye KA studieordning.  

Svar: Linjerne bliver nedlagt fra 2020 i den form de er nu, men der vil fortsat være 

linjer, hvor man får mulighed for mere at skabe sin egen profil.  

o En studerende har forespurgt på reglerne omkring plagiat, hvis en gruppe splitter 

sig op og man tager noget af det allerede skrevne med fra gruppeprojektet. Her 

gælder reglerne som ved alm. plagiat. Man skal kildehenvise til hvor teksten er 

kommer fra.  

En ide når man skriver i grupper kan være, at præcisere ved hvert afsnit i hele 

projektet, hvem der har skrevet hvad. 

o Uddannelsestjekkeren er nedlagt og kan derfor ikke søges frem mere. Det arbejdes 

pt. på et nyt system, men indtil dette er oppe at køre, må vi manuelt, via et udtræk 

fra uddannelsestjekkeren, se hvilke uddannelser som giver direkte adgang til vores 

Kandidatuddannelse. Denne liste har optagelseskontoret også fået. 

 

  

Mvh  

Mette Hvillum  

Studienævnssekretær. 


