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Referat af møde i Studienævnet for Anvendt Filosofi  den 24. juni 2021 
 
Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Sazvan Salih (SS), Henrik Jøker Bjerre (HJB), 

Afbud: Morten Ziethen (MZ), Kathrine Vognsen (KV), Frederik Fjordbæk Bager (FFB), 

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

Ad 1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt  

 

Ad 2. Godkendelse af referat  

a. Rasmus’ efternavn skal rettes  

b. Punkt 5 – i forhold til punkt om PBL – der skal skrives følgende: Det der er givet videre, er at der skal 
være mere fokus på at PBL centeret gerne må fokuseret på det fag-faglige i PBL.  

c. Birthe Lund og Elisabeth Lolle er med i samarbejdet om hjemtag af pulje.  

Opfølgning: 

Alle 3 punkter er rettet i referatet / IMB  

 

Ad 3. Dispensation og merit  

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

I. En studerende har fået dispensation til at deltage i reeksamen uden forudgående deltagelse i 
ordinær eksamen i erkendelsesteori og metafysik på 2. semester  

II. En studerende har fået dispensation til kort udsættelse af aflevering i sundhedsfilosofi grundet 
IT problemer  

III. En studerende har fået dispensation til at modtage ekstra vejledningstimer til specialet  

IV. En studerende har fået dispensation til at deltage i reeksamen uden forudgående deltagelse i 
ordinær eksamen i specialisering i anvendt filosofi på 8. semester  
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Ad 4. Information fra studieledelsen  

a. Opfølgning på samarbejdet med Universitetet i Agder – Der arbejdes med en mulighed for at de stude-
rende på bacheloruddannelsens 3. semester kan følge et valgfag udbudt af Agder universitet. Og så vil 
de studerende fra Agder universitet kunne følge et af de 3 udbudte moduler på 4. semester, Organisati-
onsfilosofi, miljøfilosofi eller sundhedsfilosofi på AAU.  

MZ Undersøger i øjeblikket de juridiske aspekter af samarbejdet. 
SS påpeger at undervisningen vil skulle streames for at det kommer til at give mening, han påpeger at 
dette (måske) vil komme til at nedsætte kvaliteten af undervisning.  
Der skal tages højde for om der skal tiltænkes ekstra timer til de pågældende undervisere for de digi-
tale udfordringer.  
HJB ser positivt på at de studerende på 3. semester får større valgfrihed  

b. Rasmus Uhrenfeldt har afleveret en opsummering af interview med studerende fra anvendt filosofi i 
praktikforløb. ANH sammenskriver det til en samlet rapport om employability-indsatser i F21. 

c.  Der skal findes en ny Karriere-VIP for uddannelsen – Han / hun skal indgå i samarbejde med institut-
tets øvrige K-VIP.   
  

  

 

Ad 5. HØRING: Udvælgelseskriterier for optaget september 2022 

a. Vi fastholder den prioritering der er opsat på hjemmesiden 

Opfølgning: 

ANH melder tilbage til Pernille Brødbæk Teisen.  

 

Ad 6. Ekstra aktiviteter på studiet i 2021 - midler fra instituttet  

a. Studiet har fået tilført kr.32.746,- der er brugt ca. 1.500 til forplejning i foråret.  

b. ANH undersøger om Kresten Lundgaard-Leth og Jes Lynning Harfeld vil igangsættes sociale aktiviteter 
for 1. semester  

c. Midlerne må gerne bruges til udbetaling til eksterne medarbejdere  

d. ANH undersøger ved de modulansvarlige / den semesteransvarlige, om der skal gøres noget på  
3. semester  

e. Der skal ligeledes bruges lidt midler til 7. semester for at skabe sammenhæng blandt de studerende.  
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Opfølgning: 

ANH kontakter de respektive modulansvarlige og semesteransvarlige   

Ad 7. Afrunding af opsøgende indsats blandt studerende på anvendt filosofi – status fra AAU studievej-
ledningen 

Punktet er til kort orientering i studienævnet.  

a. Der er ikke noget i undersøgelsen der peger på noget konkret fra studiet side, som studienævnet har 
mulighed for at arbejde videre med.  

 

 

 

Ad 8. Status på tilrettelæggelse af undervisning for E21 

a. Det har fra studieledelsen været meldt ud, at uddannelserne skulle omlægges i omegnen af 10% af 
undervisningen i efteråret 2021 til digital undervisning.  

Skemafordelingen er på plads og langt størstedelen af den planlagte undervisning er skemalagt med 
lokaler på Kroghstræde 3. Der vil stadig være åbent for at underviserne kan omlægges til digital under-
visning, hvis det giver mening.  

b. Anvendt filosofi har blandt andet skåret på brugen af undervisningslokaler på etik-modulet, hvor dele af 
undervisningen er omlagt til digital undervisning, i sammenkobling med den fysiske undervisning.  
 

 

Ad 9. Studiemiljø  

a. Fagligt forum – der blev forsøg afholdt fagligt forum, der kom desværre ikke nogen. Det vil være godt at 
få afholdt et møde først i semesteret, hvor de studerende har mulighed for at møde op fysisk. SS er 
tovholder på dette.  

b. Studiestart for BA – Studiestarten for det kommende 1. semester er så småt i gang og der er ansat tu-
torkoordinatorer og tutorer som sammen med IMB får lavet et program der matcher de udmeldinger der 
kommer fra centralt hold i forhold til eventuelle restriktioner.  
Vi afventer stadig besked om, hvorvidt de studerende må komme på RUS-tur.  

c. Studiestart for KA – De studerende på kandidatuddannelsen får studiestart den 2. september og deres 
første studiedag bliver med morgenmad, intro og forelæsning med ANH.  

d. Opfølgning: 
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IMB sørger for at der bliver sendt undervisningskalender for alle semestre til SS og FFB, således at de ud fra 
de studerendes skema kan planlægge, hvornår det giver bedst mening at afholde det første faglige forum for 
alle de studerende.  

 

  

Ad 10. Studiets økonomi 

Der er ikke nyt til dette punkt – den ekstra pulje som studienævnet har modtaget til ekstraordinære indsatser er 
behandlet under punkt 6.  

 

Ad 11. Eventuelt  

Planlægning af dimission – Antje Gimmler holder tale for de studerende og HJB læser specialetitler op. 
De studerende har ikke mulighed for at have gæster med til dimissionen.  

 


