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Udkast 

 

Referat af møde i studienævn for Anvendt Filosofi 

Onsdag den 17. februar 2021 

Via zoom - https://aaudk.zoom.us/j/63646560174 

 

Studienævn for Anvendt  
Filosofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 17-02-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01434 

 

 

Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Henrik Jøker Bjerre (HJB),  Sazvan Salih (SS), Frederik Fjordbæk Bager 

(FFB), Kathrine Vognsen (KV)  

Afbud: Morten Ziethen (MZ), Nicoline Schmidt Hansen (NSH), 

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

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt   

2. Skærpet adgangskrav på Anvendt Filosofi  

Det er blevet indstillet fra dekanatet at vi fremadrettet på optage 40 studerende på Bacheloruddannelsen og 
50 studerende på Kandidatuddannelsen – Det skal vi i studienævnet forholde os til.  

  
Reduktion på BA – 42% (ca.) 

Reduktion på KA 35 % (ca.) 

  

SS, hvordan hænger det sammen med at vi nedprioritere BA uddannelse og KA skal være tilgængelig for 
professionsuddannede, og derfor skal der være flere pladser på KA end på BA. Set fra de studerende per-
spektiv, så er der et rimelig højt frafald og at det måske ikke bliver mindre og at der derved kommer mindre 
årgange over tid.  

 

Vi må formode at KA vokser i 2021 både på grund af Corona men også på grund af den intensive markedsfø-
ringsstrategi.  

Med reduktion forventes det at reaktionerne kan gennemskues, hvilket SN ikke kan på nuværende tidspunkt. 
Vi har ikke fået mulighed for at se konsekvenserne af vores adgangsbegrænsning  

 

Hvornår træder det i kraft?  

https://aaudk.zoom.us/j/63646560174
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HJB – Vores bekymring er stor på baggrund af – vi har tidligere snakket 60 studerende og hvad er det økono-
miske konsekvens? Og hvad betyder det for en eventuel dimensionering fra højere sted – bliver vi så yderligere 
beskåret fra ministeriet? Hvor ender vi så?  

Bygger på antagelser omkring arbejdsløshed – vi får ikke mulighed for at se resultaterne af vores indsatser 
omkring Employability.  

Der har ikke været en reel inddragelse af studienævnet før oplægget er sendt til høring – det er kun på krav 
fra Anita at der har været en høring i studienævnet. Fristerne for denne høring er urimelig, i forhold til de 
gængse høringskrav.  

HJB ligger op til at SS skal videregive denne oplysning med videre ud til de studerende.   

Anita sender svar til dekanatet  

 

3. Godkendelse af referat 

ANH har en til punkt 6a, hvor det ikke skal fremgå at det er i aftagerpanelmødet. – IMB retter 

ANH sender en mail til IMB, som skal sendes ud til de studerende vedr. brug af vejledning.  

Arbejdet omkring studieordningshjemmesiden arbejdes der med i andet regi   

4. Konstituering af studienævn og velkomst til studenterrepræsentanter 

Studenterrepræsentanterne har valgt at indstille SS til næstformand i studienævnet.    

IMB tager initiativ til et videomøde med de to studenterrepræsentanter så vi kan få en konstituering.  

 

5. Dispensation og merit 

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

I. En studerende har fået dispensation til udsat eksamensaflevering i værklæsning i 7 dage på 
baggrund af dokumenteret sygdom  

II. En studerende er har fået dispensation til 3 ekstra vejledningstimer i forbindelse med færdig-
gørelse af speciale  

III. En studerende har fået dispensation til 4. eksamensforsøg i videnskabsfilosofi  

IV. En studerende har fået dispensation til 4. eksamensforsøg i værklæsning  

V. En studerende har fået afslag dispensation til 4. eksamensforsøg i videnskabsfilosofi   

I.  

Alle de studerende har modtaget svar på deres ansøgninger / IMB  

 

6. Ændring til studieordning for bacheloruddannelsen 

Modulansvarlig ønsker en ændring til tekst i studieordningen af filosofisk dialog og vejledning – ønsker til 
ændring er fremsendt til medlemmerne i studienævnet forud for behandling af punktet.  

Der skal selv genereres en case der danner grundlag for eksamen – denne skal sendes til AAU senest en uge 
før eksamensstart  
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Isoleret set, giver dette god mening at arbejde med casen undervejs i  

Der skal sikres at de studerende i undervisningsforløbet bliver guidet i, hvordan man arbejder med samtale og 
efterfølgende transskribering – således at der undervises i det metodiske.  

Ændring kan først træde i kræft pr. september 2022.   

AHN arbejder videre med teksten i samarbejde med Modulansvarlig.  

 

7. Trivsel blandt studerende 

a. Rapport om studerendes kvantitative evaluering af studiemiljøet. Foråret 2020  

b. Evaluering af særlig opsøgende indsats blandt studerende i forbindelse med Covid-19..  

Der bliver lagt vægt på det med at det er vigtigt at der er kontakt til underviser og vejleder – der skal 
ikke kun være slides med voice over 

Vi skal være opmærksomme på at der er studerende der har manglet denne kontakt og det er italesat 
over for de semesteransvarlige.  

Der er brug for at nogle studerende måske går sammen og læser noget sammen og inviterer de med-
studerende og man kan håbe at det vil kunne sprede sig som ringe i vandet  

c. Digitalt møde med studerende om, hvordan man kunne arbejde med sociale aktiviteter i en nedluk-
ningsperiode – hvordan ryster man de studerende bedre sammen Der blev arbejdet i grupper på tværs 
og arbejde med forslag der bliver samlet sammen af arbejdsgruppen – det er mundet ud i en rapport 
med 4 opmærksomhedspunkter som der skal tages højde for – herunder at det er et tabu at sige at 
man har det svært som studerende.  

8. Information fra studienævnsformanden  

a. Vi får i efteråret en phd-studerende der skriver sin ph.d. i Polen (Phillip) der er tidligere studerende på 
anvendt filosofi udvekslingsophold og her skal han bidrage til vores undervisning – det skal tilbydes 
som et udbud til alle studerende 

b. Der er indledt arbejde med Agder universitet i Norge og det er tænkt at der skal udveksles studiedage 
de to studier imellem – de underviser også i anvendt filosofi   

a. ANH arbejder videre med at få lagt en plan med den ph.d. studerende  

b. ANH arbejdes videre med en plan for samarbejdet med Agder universitet  

 

9. Studiemiljø – fast punkt 

Se også punkt 7 – for uddybelser.  

Det afspejler sig i rapporten, hvilken gruppe studerende der svarer på forespørgsel.  

Det med krænkende adfærd og det er der også set på studiets daværende første semester – de studerende 
imellem. #metoo  

Bedre intro fra os til tutor til nye studerende.  

Genoptagelse af studenterpanel på uddannelsen  

SS og FFB snakker sammen om, hvordan studenterpanel skal rammesættes   
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10. Studiets økonomi  

Der er ved at blive udarbejdet budget for efteråret 2021 der skal skæres timer fra alle moduler og især på 
filosofihistorie på 1. semester og samlet feed-back vil være en måde at fjerne vejledningen 

Ca. 1100 timer på årsbasis er vi blevet beskåret i 2021 og det er derfor at vi skal nedsætte de timer der skal 
nedsættes   

Timeforbrug er estimeret tal til vejledning og justeres løbende.  

11. Eventuelt  

a. SS har nogle ideer til hvordan vi kan forbedre uddannelsen  

I. Ønsker at arbejde videre med hvordan vi ryster de studerende bedre sammen i forbindelse 
med studiestart – det skal vi arbejde videre med.  

II. Der er et ønske om endnu mere gruppearbejde på uddannelsen (fra studerende der er startet 
på 2. semester pr. 1. februar 2021)  

III. Der er plads til forbedringer på AFI og det kan der arbejdes videre med i forhold til ændringer 
i studieordningerne til ændringerne i 2022 

b.  Jes Lynning Harfeld skal ikke længere være optagelsesansvarlig for uddannelsen  

c. ANH skal være praktik ansvarlige på kandidatuddannelsen  

 


