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Referat af møde i Studienævn for Anvendt Filosofi d. 14. december 2022 
 
 
Deltagere:  

Anita Naemi Holm, studienævnsformand (ANH) 
Kristinna Drachmann Svendsen, studiesekretær (KDS) 
Kathrine Vognsen, kvalitetsmedarbejder (KV) 
Patricia Have, studienævnssekretær (PH) som referent 
Morten Ziethen, studieleder (MZ)  

 
Afbud:  

Henrik Jøker Bjerre, studienævnsmedlem (HJB) 
Esther-Palma Solmunde Mortensen, studenterstudievejleder (ESM) 
Alexander Gol Mozhdeh Haagensen, studienævnsnæstformand, studenterrepræsentant (AGMH) 
Marie Magelund, studenterstudievejleder (MM)  
Asbjørn Andreas Fog, studenterrepræsentant (AAF) 
 

 
Mødet blev afholdt online via Zoom 
 

Dagsordenspunkt Referat 

Drøftelse Beslutning/ 
opfølgning/ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Dagsorden er godkendt. 

2. Samarbejde med 
Anvendt Filosofi 
Alumneforening 

Alumneforeningen deltager ikke i mødet.  

3. Opfølgning på punkter 
vedtaget på sidste 
studienævnsmøde 
 
Bilag: Referat 
26.10.2022 - 
Studienævnet for 
Anvendt Filosofi 

a. PH tjekker op på su-deadline i forhold til ansøgninger om 
udlandsophold i foråret 2023 

Studiedata er ved at undersøge de ansøgningsfrister, der er meldt 
ud i meritvejledningen. 

b. Nye studieordninger: Filosofihistorie prøveform 

Uddannelsesjura skrev følgende til studienævnet: ”De studerende 
skal stilles lige i forbindelse med prøven, og prøvens sværhedsgrad 
må ikke variere. De studerende skal derfor deltage i prøven på lige 
vilkår, og derfor skal det enten være en forudsætning for at blive 
indstillet til prøven, at de studerende skal have afleveret 
ugeopgaverne, eller også skal det ikke indgå som en del af prøven. 

a. PH giver besked så snart 
der kommer et endeligt 
svar fra studiedata. 

 

b. ANH drøfter 
Filosofihistories 
prøveform på næste 
undervisermøde i januar. 

PH følger op med 
Uddannelsesjura ang. 
ændring af prøveformen 
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Hvis I vælger, at det skal være en forudsætning for at blive indstillet 
til prøven, skal I ligeledes fastsætte, hvilke forudsætninger der 
gælder for at blive indstillet til reeksamen.” 

På baggrund af dette er prøveformen i Filosofihistorie ændret til at 
de studerende ikke afleverer ugeopgaver og de går til eksamen ved 
at de trækker et spørgsmål, har 30 minutters forberedelse og 
derefter går til mundtlig eksamen. Uddannelsesjura har godkendt 
prøveformen. 

Til næste undervisermøde i januar vil ANH drøfte denne nye 
prøveform med de andre undervisere for at finde ud af hvordan 
den kan udvikles fremover. Det kan f.eks. være relevant at inddrage 
en aktuel case. 

Uddannelsesjura anbefaler desuden at studienævnet søger om 
dispensation til at få ændringen ind i de eksisterende 
studieordninger for sidefaget (2017, 2020 og 2022). ANH har 
allerede skrevet til Uddannelsesjura at vi gerne vil gøre dette. 

c. Nye studieordninger: PH skriver til uddannelsesjura og spørger ind 
til opmærksomhedspunktet om adgangskrav til den 2-faglige 
kandidatuddannelse 

Uddannelsesjura har svaret:  

”Det er helt korrekt forstået, at det er et krav for optagelse på den 
2-faglige kandidatuddannelse, at ansøger skal have en tilsvarende 
2-faglig bacheloruddannelse (med samme centrale fag og sidefag). I 
kan dog godt fagligt vurderer, at en ansøger med eksempelvis en 2-
faglig bacheloruddannelse fra Aarhus Universitet med filosofi som 
centralt fag, er tilsvarende med jeres 2-faglige bacheloruddannelse 
med anvendt filosofi som centralt fag, hvorfor disse ansøgere kan 
blive optaget på jeres 2-faglige kandidatuddannelse. I så fald skal I 
opstille en liste med de 2-faglige bacheloruddannelser fra andre 
Universiteter, som I vurderer tilsvarende med jeres 2-faglige 
bacheloruddannelse i anvendt filosofi. Listen skal indsættes i 
studieordningens § 7.” 

Studienævnet vurderer, at der er så mange uddannelser, der 
potentielt kan give adgang, at der ikke skal laves en liste til 
studieordningen. Ansøgninger vil derfor blive vurderet, som de 
kommer ind. Uddannelsesjura har ikke modsagt denne beslutning. 

i de eksisterende 
studieordninger. 

4. Løbende behandling af 
kvalitetssikringsopgav
er (punkterne 
behandles i 
overensstemmelse 
med årshjul for 
institutternes 
kvalitetsopgaver)  

Punkter der behandles 
på dette møde er 
markeret med orange. 

• Semesterbeskrivelser (1 gang pr. semester senest 14 dage før 
studiestart) - sidst behandlet 23.11.2022 

• Behandling af studieaktivitetsmodellen (ifm. studiestart - 
september) – sidst behandlet 21.09.2022 

• Evaluering af studiestart (behandling i efteråret) - sidst behandlet 
23.11.2022 

• Kvalitetsstatus, uddannelsesrapportering, uddannelsesevaluering 
(ultimo efterår/primo forår) (datapakke og revideret handlingsplan 
samt eventuel rapport behandles af studienævnet i 
november/december) – sidst behandlet 23.11.2022 

• Status på handlingsplan (minimum 1 gang pr. semester) – sidst 
behandlet 16.02.2022 

• Semester- og kursusevalueringer (1 gang pr. semester) – sidst 
behandlet 26.10.2022 

• Forsinkede studerende (trafiklys) (1 gang pr. semester) – sidst 
behandlet 21.09.2022 

• Studiemiljø (behandling i foråret og opfølgning i efteråret) – sidst 
behandlet 26.10.2022 

• Dimittendundersøgelse (når en ny undersøgelse er kommet) 

• Uddannelseszoom (timetalsindberetning indsendes i efteråret) – 
sidst behandlet 23.11.2022 

• Aftagerpanel (minimum 1 gang årligt: referat af møde behandles, 
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opfølgning diskuteres, status på medlemmer/behov for udskiftning) 
– sidst behandlet 23.11.2022 

• Behandling af censorrapporter (1 gang om året) (kontakt 
prodekanen, hvis I ikke modtager en rapport fra 
censorformandsskabet) – sidst behandlet 20.04.2022 

5. Udmeldelses-
begrundelser 

Bilag: Inst. Kultur og 
Læring 
Udmeldelsesbegrunde
lse_2018-2022_jun 

De studerendes udmeldelsesbegrundelser for de seneste 5 år. De 
studerende skal angive en grund, når de melder sig ud i stads 
selvbetjening. 

De udmeldte studerende fra Anvendt Filosofi begrunder primært deres 
valg med ”Egne helbredsmæssige årsager” (14,9%) og ”Anden årsag” 
(14,9%). 

Generelt giver denne opgørelse ikke en opfattelse af, at det faglige 
indhold på uddannelsen eller utilfredshed med de job, uddannelsen kan 
føre til, giver de studerende grund til at melde sig ud. Studienævnet ser 
dette som positivt. 

Der kan dog ikke nødvendigvis drages endelige konklusioner fra denne 
opgørelse, fordi en studerende, der er ved at melde sig ud, ikke 
nødvendigvis tager sig tid til at oplyse den korrekte udmeldelsesgrund 
og fordi kategorien ”Anden årsag” kan dække over hvad som helst. 

ANH kigger nærmere på opgørelsen, når hun skal skrive 
kvalitetsrapport. 

 

6. Adgangskrav på 
kandidatuddannelsen 

Bilag: HØRING: 
Udvælgelseskriterier 
for optaget september 
2024 - FRIST 9. januar 
2023 

Hvis der er nye eller ændringer til eksisterende udvælgelseskriterier skal 
disse meldes ud senest 1. februar mindst ét år før, de træder i kraft, og 
derfor skal ændringer af udvælgelseskriterier samt fastsættelse af nye 
udvælgelseskriterier for september 2024 meldes ud senest 1. februar 
2023. 

Studienævnet vurderer, at der ikke skal ændres i udvælgelseskriterierne. 

ANH giver besked til 
optagelseskontoret om at der 
ikke skal ændres i 
udvælgelseskriterierne på 
kandidatuddannelsen i 
Anvendt Filosofi. 

7. Dispensation og merit Gennemgang af behandlede dispensationer og meritter foretaget uden 
for studienævnsmøderne 

• En studerende har fået merit for Specialisering i Anvendt Filosofi på 
8. semester 

• En studerende har fået ekstra prøveforsøg til kandidatspecialet 

• En studerende har fået ekstra skrivetid til eksamener pga. 
ordblindhed 

• To studerende har fået lov til at splitte deres to-mands-gruppe op i 
Sprogfilosofi. De startede ud med at være 4 studerende, men to 
medlemmer forlod gruppen af andre årsager 

• To studerende har fået forlænget deres skriveperioder til deres 
bachelorprojekter 

• To studerende har fået forlænget deres skriveperioder til deres 
kandidatspecialer 

 

8. Studiemiljø  

(fast punkt for 
studenterrepræsentant
er og studievejleder) 

Intet at referere.  

9. Studiets økonomi 

Ekstra bilag efter 
dagsorden blev sendt 
ud: ”SN kronebudget 
2023 flydende budget 

ANH og PH havde møde med Ole Søsted Jespersen om kronebudgettet 
for 2023.  

På grund af færre studerende, går vi fra en bevilling på 410.000 kr. i 
2022 til en bevilling på 270.000 kr. i 2023.  

Poster som studiestart/rus og løn til studenterstudievejledere er der 
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AF 14.12.2022” (excel) ikke ændret meget i, men der vil være færre penge til udvikling af 
uddannelsen. 

10. Eventuelt Nye studenterrepræsentanter i studienævnet: Anne Sønderskov 
Christensen og Christian Brorson Fich er valgt ind i studienævnet fra 1. 
februar 2023. 

Studienævnet vil fremover forsøge at involvere 
studenterrepræsentanterne mere for at opfordre dem til at være mere 
aktive.  

 

 
Bilag: 

• ”Referat 23.11.2022 - Studienævnet for Anvendt Filosofi” (pdf) 
• ”Inst. Kultur og Læring Udmeldelsesbegrundelse_2018-2022_jun” (excel) 
• ”HØRING: Udvælgelseskriterier for optaget September 2024 - FRIST 9. januar 2023” (mail) 

Ekstra bilag efter dagsorden blev sendt ud: 
• ”SN kronebudget 2023 flydende budget AF 14.12.2022” (excel) 

 
Mødekalender 2023 

Møde 1 25. januar 2023 kl. 12.00 -15.00 
Møde 2 22. februar 2023 kl. 12.00 -15.00 
Møde 3 22. marts 2023 kl. 12.00 -15.00 
Møde 4 19. april 2023 kl. 12.00 -15.00 
Møde 5 17. maj 2023 kl. 12.00 -15.00 
Møde 6 14. juni 2023 kl. 12.00 -15.00 
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