
 

1 

 

Udkast 

 

Referat af møde i studienævn for Anvendt Filosofi 

Onsdag den 20. januar 2021 

Via Zoom   

Studienævn for Anvendt  
Filosofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 20-01-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01434 

 

 

Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Henrik Jøker Bjerre (HJB),  Malan Trygvadottir (MT), Kathrine Vognsen 

(KV)  

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

Øvrige deltagere: Inger-marie Brun (IMB) som referent, Sazvan Salih (SS) og Frederik Fjordbæk Bager (FFB) 

som observatører. 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af følgende punkter:  

a. Velkomst til de kommende studenterrepræsentanter som er med til mødet som observatører i dag. De 
studerende præsenterer sig selv.  

b. Diplomer til studerende i AAU’s styrende organer  

c. Udbud af 8. semester fra 2017-studieordning til studerende der ikke har gennemført dette 

d. Årets underviser på det humanistiske fakultet er fra Anvendt Filosofi  

e. Motivation af studerende via udbud workshop 

  

2. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt, dog skal punkt c og måske punkt d omskrives, således at det bliver tydeligt at der er et 
generelt problem med hjemmesiden www.studieordninger.aau.dk og at dette skal italesættes tydelig på vegne  
af hele instituttet og ikke kun fra de enkelte studienævn.  

KV følger op og samler op bredt fra alle studienævn.  

IMB sender KV mails, hvor problematikken tidligere er rejst over for studieledelsen.  

3. Dispensation og merit  

a. Henrik orientere de kommende studenterrepræsentanter om proceduren ved dispensationer og me-
ritter.  

http://www.studieordninger.aau.dk/
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b. Gennemgang af behandlede dispensationer og meritter foretaget uden for studienævnsmøderne 

I. Der er givet dispensation til et 4. eksamensforsøg på kandidatspeciale  

II. Der er givet dispensation til et 4. eksamensforsøg i videnskabsfilosofi  

III. Der er givet dispensation til at den studerende kan deltage i reeksamen på sit BA-projekt uden at have 
deltaget i den ordinære eksamen   

I.  

4. Høring og information fra studieledelsen  

a. ANH orienterer om at der er udsendt mail om formalia i forhold til den digitale opstart af forårsseme-
steret, der bliver ligeledes sendt en besked til alle studerende fra studieledelsen.  

5. Reeksamen i Logik på 3. semester – digital afvikling eller udsættelse  

Studienævnet skal beslutte om afvikling af reeksamen i logik skal være digital eller fysisk – der er 7 studerende 
der skal til denne eksamen.  

Modulkoordinator har over for studienævnet bekræftet, at han kan lave et eksamenssæt, der er tilpasset de 
studerendes mulighed for at bruge hjælpemidler.  

Studienævnet beslutter at der gennemføres en digital afvikling af eksamen, hvor de studerende må gøre brug 
af hjælpemidler.   

IMB sender dispensationsansøgning til Uddannelsesjura og sætter herefter rammerne op for de studerende.  

 

6. Aftagerpanelundersøgelse  

a. ANH orienterer om at der stilles ressourcer til rådighed til en undersøgelse af,  hvilke ressourcer der 
kræves af vores kandidater – Undersøgelsen tager udgangspunkt i en af panelets deltagere, som 
tidligere har læst anvendt filosofi. Studienævnet orienteres om konklusionerne på undersøgelsen.    

b. Studienævnet tager en generel snak om digitalisering i studieordningerne. Det er tanken at der i de 
enkelte moduler kan vurderes, hvordan den digitale understøttelse bedst bringes i spil. Den reviderede 
studieordning skal være klar til godkendelse senest den 01.11.2021. – HJB ønsker, at de studerende 
kommer meget på banen her, for at bidrage til, hvordan og hvor det giver bedst mulig mening at ind-
drage digitalisering.  

c. Der skal meldes 2 undervisere ind til en arbejdsgruppe omkring digital understøttelse. ANH foreslår 
HJB og Jes Lynning Harfeld, HJB og ANH samler op dette uden for mødet og melder deltagere ind til 
MZ.  

7. Procedure for behandling af ansøgninger i studienævnet  

a. Studienævnet behandler mange ansøgninger fra studerende på årligt basis og der er brug for at alle 
ansøgninger behandles beds muligt. Der er på denne baggrund udarbejdet en plan for, hvilke type 
ansøgninger der behandles hvordan. Overordnet set er rammerne at ansøgninger der har specifik 
betydning for uddannelserne som helhed behandles på studienævnsmøderne, således at der bliver 
taget en grundig dialog om problemstillingerne og eventuelle konsekvenser ved beslutningerne. De 
ansøgninger der knytter sig til en specifik studerende og en specifik eksamen behandles alene af 
studienævnsformanden og der bliver ved hvert studienævnsmøde redegjort for, hvilke ansøgninger 
der er behandlet og hvordan de er afgjort.  
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Studienævnet vil undersøge reglerne for at skrive eksamensopgaver og projekter på fremmedsprog, 
studieordningens tekst skal gennemgås og studienævnet beslutter at studienævnet giver dispensati-
oner til at skrive på Engelsk, norsk og svensk – de studerende skal dog stadig søge om dispensationen 
indtil dette bliver en integreret del af teksten i studieordningen.  

b. Studienævnet beslutter at dispensationer der gives af studienævnsformanden kan gives uden yderli-
gere godkendelse fra studienævnet, men hvis studienævnsformanden påtænker et afslag, skal dette 
omkring HJB eller hele studienævnet forud for afgørelsen. 

ANH og KV undersøger studieordningens lyd i forhold til at skrive på fremmedsprog og dette tages op igen på et fremtidig 
studienævnsmøde.   

8. Studiemiljø  

a. Status på studiemiljø – Studiemiljøet er desværre langt hen af vejen ikke eksisterende under nedluk-
ningsperioden.   

b. Der er dog stadig lidt gang i læsekredse og nogle studerende er gode til at mødes på tværs og fast-
holde relationer. 

c. Studenterforum – Malan overdrager studenterforum til nævnets nye studenterrepræsentanter – Malan 
inviterer til et overdragelses møde de 4 repræsentanter imellem.  

d. Information om at der skal vælges næstformand på næste møde – Malan sørger for at de nye repræ-
sentanter bliver sat ind i, hvad opgaven består af, således at vi på næste møde kan vælge en næst-
formand til studienævnet.   

9. Studiets økonomi  

IMB orienterer kort om at der for 2021 er opsat en møderække med Ole Søsted, hvor studiets kronebevilling 
vil blive behandlet.  

Det er godt at der bliver fulgt tæt på det dette, således at vi i studienævnet får et godt overblik over, hvilke 
midler der er at arbejde med.    

IMB vil løbende informerer studienævnet om resultaterne af møderne.  

 

10. Eventuelt   

a. Velkomst til de kommende studenterrepræsentanter som er med til mødet som observatører i dag. De 
studerende præsenterer sig selv. HJB orienterer kort om de studerendes arbejde i studienævnet, her-
under at de er de studerendes talerør ind i nævnet 

b. IMB orienterer kort om at der nu tilbydes diplomer til studerende i AAU’s styrende organer  

c. Udbud af 8. semester fra 2017(19) studieordning til studerende der ikke har gennemført dette. Studie-
nævnet fremsender følgende plan for afvikling af semesteret til den studerende:  

I forbindelse med at du pr. 1. februar 2021 genopstarter på kandidatuddannelsen i anvendt filosofi, er der som vi tidligere har skrevet 
sammen om, nogle ændringer i studieordningen der gør at dit 8. semester kommer til at se lidt anderledes ud.  
 
Studienævnets oplæg til dit 8. semester ser ud som følgende:  
 
Filosofisk undersøgelse - her følger du det i gangværende 8. semester – du skal dog være opmærksom på at din eksamensopgave 
kun skal svarer til 10 ECTS jf. 2017-studieordningen.  
Linjen – Her følger du den linje der er udbudt til semesteret (politisk og økonomisk filosofi og din eksamensopgave skal modsvarer din 
studieordning, som er 2017-studieordningen 
Forandrings-og interaktionsfilosofi – dette modul udbydes ikke længere, men ved at følge undervisningen på organisations-linjen og 
metodefaget (det nye modul der hedder specialisering i anvendt filosofi) vil du kunne få indsigt i et område med stor relevans for din 
eksamen”.. Studienævnet sikre at du kan deltage i den eksamen der hedder forandrings- og interaktionsfilosofi.  

https://studieordninger.aau.dk/2019/17/858
https://studieordninger.aau.dk/2019/17/858
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På 9. og 10. semester er du indskrevet på 2020-studieordningen og følger denne.  

d. Kresten Lundsgaard-Leth har vundet prisen som årets underviser på det humanistiske fakultet – stu-
dienævnet ønsker Kresten stort tillykke.  

e. Der er et stort ønske om at styrke de studerende inder nedlukning og derfor er der taget initiativ til 
”Styrkelse af studerendes relationer” – Det skal ske gennem motivation af studerende via et online 
kursus der er sendt ud til alle de studerende – studenterrepræsentanterne bliver spurgt ind til om de 
har mulighed for at deltage i dette møde og derved har mulighed for at melde tilbage til SN, hvordan 
det er gået og om der har været tilslutning til det. 

f. Ekstra vejledningstimer – dette er desværre et tilbagevendende tema, da mange studerende ikke bru-
ger deres tildelte vejledning i den ordinære eksamensperiode og derved forventer at få vejledning 
flyttet med over i den nye skriveperiode. Det skal gøres klart for alle at vejledningsperioden udløber, 
når den ordinære eksamen er afsluttet, hvad enten man har deltaget i denne eller ej. 

g. Studienævnet skal arbejde videre på om antallet af sider i projektrapporter skal gradueres alt efter, 
hvor mange studerende der er i en eksamensgruppe. Punktet skal med på  

 

  

b. IMB udarbejder diplom til Clara og Malan  

c. IMB får lavet en mail til Jørgen – OK  

f. ANH udarbejder en samlet tekst til alle studerende i forhold til, hvordan de skal prioriterer at gøre brug af deres vejled-
ningstimer og at de vejledningstimer man bliver tildelt, skal afvikles i den ordinære skriveperiode.  

g. Dette punkt skal diskuteres i undervisergruppen og der skal eventuelt laves et særskilt punkt om dette på et fremtidigt 
møde, hvor der kan udarbejdes forslag til graduering på de respektive moduler.  

 

 

https://studieordninger.aau.dk/2020/23/1846

