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Godkendt 

 

Referat af møde i studienævn for Anvendt Filosofi 

Onsdag den 22. april 2020 

Via Skype   

Studienævn for Anvendt  
Filosofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 22-04-2020 
Sagsnr.: 2019-017-00692 

 

 

Deltagere: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB),  Malan Trygvadottir (MT),  

Afbud: Robert Christian Thomsen (RCT), Kathrine Vognsen (KV, Clara Wolf (CW)) 

Øvrige deltagere: Inger-marie Brun (IMB) som referent  

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af punkt til eventuelt omkring afvikling af dimission i juni 2020.  Der er 
ligeledes tilføjet et underpunkt til punkt 7 vedr. rapport fra studentersamfundet.  

2. Godkendelse af referat  

Referat er godkendt   

3. Dispensation og merit  

a. Gennemgang af behandlede dispensationer og meritter foretaget uden for studienævnsmøderne  

I. En studerende er med baggrund i Corona-situationen blevet ansat som sygeplejerske på Aal-
borg Universitetshospital og har derfor fået udsat sit speciale til august 2020 

II. En studerende har fået dispensation til at forblive indskrevet på bacheloruddannelse, da den 
studerende er indskrevet på tilvalgsfag i AU og derved ikke er studieinaktiv  

III. En studerende har fået dispensation til at forblive indskrevet på kandidatuddannelsen, da den 
studerende har fremlagt dokumentation for særlige forhold der har været baggrund for den 
studerendes studieinaktivitet.  

IV. Studienævnet har ved Uddannelsesjura fået dispensation til ændret eksamensform ved eksa-
men i argumentationsteori der blev afviklet den 15. april 2020. Den godkendte eksamensform 
blev en to timers eksamen MED brug af skriftlige hjælpemidler.  

  

4. Gennemgang af modulansvarliges refleksioner på surveys vedr. efteråret 2019 

Studienævnet skal beslutte, hvordan vi skal behandle tilbagemeldingerne fra undervisergruppen – hvad skal 
vi gøre herfra?   
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Studienævnet beslutter at alle refleksionerne læses igennem og at de herefter bliver gennemfået på møderne. 
I de tilfælde, hvor studienævnet vurdere at der skal tages yderligere kontakt til de modulansvarlige, vil dette 
ske umiddelbart efter mødets afvikling.   

Ved at vi i studienævnet sender surveys og kommentering til de modulansvarlige, sikre vi at der kommer et 
refleksivt loop ind over forløbet.  

Studienævnet forventer at undervisergruppen samles inden næste modulforløb for at gennemarbejde, hvordan 
tilbagemeldingerne kan omsættes til praksis.  

Supplerende bemærkninger til refleksionerne føres til referat, og er modulerne ikke nævnt i referatet, tages 
der ikke yderligere skridt i behandlingen.  

Evalueringerne generelt, skal bruges mere aktivt at nye modulansvarlige til at kende historikken for modulet 
og bearbejde det konstruktivt i egen planlægning.   

Logik – bør den modulansvarlige måske inddrage MoodleQuiz i undervisningen som opfølgende værktøj til 
de studerende. 

BA- projekt - Det er vigtigt at formidle videre til den modulansvarlige at kontakten til de studerende er ekstrem 
vigtig på dette semester, da de studerende er ”væk” fra studiet. Tidlig opstart af projektet allerede på 4. seme-
ster er afgørende for om de studerende kommer godt i gang med skriveprocessen. Vejleder kan tilbyde de 
studerende en fast vejledning sidst i forløbet, for således at sikre at alle studerende bliver mødet med vejled-
ning, uanset deres egen drift til at selv at søge vejledning.  

Videnskabsfilosofi – Studienævnet videregiver til modulansvarlig at det er vigtigt at undervisning tilrettelæg-
ges anderledes i form af 3 timers undervisning. Med en kombination af undervisning og case arbejde. 

  

MZ sørger for at der bliver samlet op på næstkommende undervisermøde.  

Studienævnet vil gentage denne arbejdsform til fremtidige Surveys.  

IMB skriver til de modulansvarlige om det videre arbejde herfra for implementering i kommende semestre.  

5. Gennemførelse af eksaminer i sommeren 2020 

Studienævnet skal tage stilling til, hvilken platform der skal anvendes – studienævnet afventer tilbagemelding 
fra studieledelsen.  

Det er vigtigt at de studerende hele vejen igennem bliver orienteret om, hvordan afvikling af eksamen kommer 
til at forløbe. 

Så snart der kommer en udmelding fra studieledelsen vedr. anbefalinger til valg af medie skal dette diskuteres 
i studienævnet.  

IMB sender løbende beskeder ud til de studerende i Moodle om, hvor vi er, hvad der bliver aftalt. De studerende skal 
informeres tydeligt om tro- og loveerklæringer.  

IMB indkalder evt. til ekstra Studienævnsmøde for at få aftalt valg af medie til digital afvikling af eksamen.  

 

6. Status på frafaldstruede og inaktive studerende – foråret 2020 

Frafaldstruede studerende:  
Kandidater 

I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 23 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.  
IMB har dog sendt 6 mails ud til studerende i rød kategori, som er potentielt frafaldstruet, da de er bagud 
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med mere end 15 ECTS points. Ingen af disse studerende har vendt tilbage endnu. De øvrige studerende i 
rød kategori, er der kontakt til og disse er ikke frafaldstruet. Der er lavet individuelle studieplaner for de fle-
ste, primært grundet sygdom. 
 
Bachelor 

– I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 33 studerende i rød kategori (dvs. de studerende der er 
mere end 15 ECTS bagud) og 28 studerende i gul kategori (dvs. studerende som er bagud med ml. 6 -15 
ECTS).  
IMB har sendt 16 mails ud til studerende i rød / gul kategori, som er potentielt frafaldstruet, da de er bagud 
med mere end 15 ECTS points. De øvrige studerende i rød og gul kategori, er der kontakt til og disse er ikke 
frafaldstruet. Der er lavet individuelle studieplaner for de fleste, primært grundet sygdom og barsel.   

Tallene for både KA og BA ligger en smule over niveauet fra E19.  

Studienævnet snakker om, hvad Corona situationen har af indvirkning på næste gennemgang af frafaldstru-
ede studerende.  
 

Inaktive studerende:  

Der er i alt på BA og KA 8 studerende der ikke har haft eksamensresultatet de seneste 12 måneder, de er 
alle blevet orienteret om at de vil blive meldt ud af studiet. Der er 2 studerende der har søgt om dispensation 
ved studienævnet og de har begge fået dispensation til at forblive genindskrevet. Den ene studerende er ak-
tiv på sit sidefag på AU og har fremsendt dokumentation herfor. Den anden har været igennem et forløb om-
kring ufrivilligbarnløshed og har fremsendt dokumentation herfor. De to studerende har fået dispensation til 
den 31.08.2021. De øvrige 6 studerende har vi ikke hørt fra og de er blevet udmeldt af studiet.  

 

IMB laver et overblik over, hvilke moduler der typisk er studerende der mangler eksamensresultat på – jeg sender det 
samlet ud til studienævnet – list moduler med antal studerende der mangler eksamensresultat. Hvis der kan ses et møn-
ster? Der skal efterfølgende skrives ud til at de modulansvarlige at de skal være OBS på denne tendens.  

 

7. Studiemiljø  

a. Studenterpanel på Anvendt Filosofi – CW skrev ud til de studerende på AF i div. FB-grupper, hvordan 
det gik med undervisning og digitalisering. Der er fra nogle studerende ønske om mere synkront un-
dervisning – det får stor ros og fungere rigtig godt.  

Festudvalg har bl.a. arrangeret ”tegn og gæt” med de studerende. 

CW og MT vil inviterer til online digital studenterpanel  

Den sociale sammenhængskraft forsvinder, man er ikke digitalt sammen med sine medstuderende ud 
over de nærmeste venner. Studiemiljøet er fragmenteret og de studerende mangler det naturlige sam-
lingspunkt.  

b. Snak om rapport fra studentersamfundet – Rapporten er et øjebliksbillede lavet tidliget i hjemsendel-
sesperioden.  

SN skal bede vejlederne om at være mere offensive i forhold til kontakt til studerende – sørg for at 
afsøge at man er i kontakt med alle sine studerende. Synliggør, hvornår man kan / vil være tilgængelig 
for vejledning. En særlig opgave det er op til fri fortolkning, hvordan man vil håndtere det.   

b – MZ sender en mail ud til vejlederne.  
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8. Studiets økonomi 

Der er ikke noget til dette punkt – dog bemærkes det at de manglende fysiske afviklinger af eksaminer, må 
have en positiv effekt på økonomien, da udgiver til bl.a. forplejning og rejser bortfalder.   

9. Eventuelt  

a. Snak om dimission – Studienævnet beslutter at der på en given dato afholdes digital dimission i juni. 
Da vi endnu ikke kender betingelserne for genåbning og derfor ikke vil kunne se ind i betingelserne 
på den anden side af sommerferien, beslutter studienævnet at der kun bliver digital afholdelse af di-
missionen. Dagsordnen bliver i samme stil som de tidligere afholdte dimissioner.   

b. Symposion afholdes af alumneforeningen – forplejningsbudget sendes til SN som vil kunne bidrage til 
dette, men nogle af de midler der ellers var afsat til dimission.  

c. RUS – vi skal tænke over, hvordan vi komme til at tilrettelægge det kommende RUS forløb – skal der 
fx være RUS tur m.m.? MZ er gået i dialog med studieledelsen om ERFA og eventuel vidensdeling.   

IMB står for den konkrete planlægning med Mette Hvillum – der skal bl.a. findes ud af, hvilket medie der egner sig bedst 
til en virtuel dimission.  

 

 


