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Referat af møde i Studienævn for Anvendt Filosofi d. 24. august 2022 

 
 

Deltagere:  
Anita Naemi Holm, studienævnsformand (ANH) 
Henrik Jøker Bjerre, studienævnsmedlem (HJB) 
Esther-Palma Solmunde Mortensen, studenterstudievejleder (ESM) 
Alexander Gol Mozhdeh Haagensen, studenterrepræsentant (AGMH) 
Lise Karkov, virksomhedspraktikant (LK) – forlod mødet efter punkt 2 
Patricia Have, studienævnssekretær (PH) som referent 

 

Afbud:  
Kathrine Vognsen, kvalitetsmedarbejder (KV) 
Marie Magelund, studenterstudievejleder (MM)  
Morten Ziethen, studieleder (MZ)  
Asbjørn Andreas Fog, studenterrepræsentant (AAF) 

 
Mødet blev afholdt online via Zoom 
 
Dagsorden og referat 
 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning/
ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Dagsorden er godkendt. 

2. Evaluering af 
Filocafé i juni 2022 

LK var i virksomhedspraktik på Anvendt Filosofi maj-juni 2022. Hun 
arrangerede Filocafé for alle studerende på Anvendt Filosofi to dage 
i juni 2022. Arrangementet blev holdt kl. 11-14 i et hjørne af 
kantinen på Kroghstræde 3. Der var pyntet op, så det var tydeligt 
markeret, hvor arrangementet fandt sted. 

Idéen var at arrangere noget for de studerende der var både socialt 
og fagligt. Det var desuden midt i eksamensperioden, så de 
studerende havde mulighed for at sparre med hinanden og 
forberede til deres mundtlige eksamener. 

Der var ikke et stort fremmøde, men de der dukkede op, var 
engagerede. Det virker som om de studerende er meget 
interesserede i at der er et fagligt element i de sociale 
arrangementer. 

Studienævnet sætter stor pris på LKs indsats og håber at noget 
lignende kører videre i de studiecaféer som to af tutorerne 
planlægger for 1. semester i efteråret 2022.  

LK sender billeder af 
arrangementet til 
mødedeltagerne. 
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LK tilføjer desuden:  
”Anvendt Filosofi er et eksistentielt studie - det vi læser og lærer her 
påvirker også os selv og vores fritid så at sige. Anvendt Filosofi er 
derfor også en filosofisk måde at være sammen på - en praktisk 
hermeneutik, en etik. Det bør afspejle sig i de fag-sociale tiltag og 
rammer. Meningsfulde fag-sociale tiltag kan ultimativt mane til 
refleksion - til dannelse. Læsekredse og filosofisk café er eksempler 
på fag-sociale rammer, som både har et fagfilosofisk indhold og en 
anvendt, social form. Denne syntese, samtænkning af det faglige og 
det sociale når det gælder arrangementer og events tror jeg er vejen 
frem, hvis man vil fremme studiemiljøet, tilknytningen, trivslen 
blandt de studerende - og mindske frafald og ledighed.” 

3. Samarbejde med 
Anvendt Filosofi 
Alumneforening 
(fast punkt) 

 

Intet nyt. Alumneforeningen deltager ikke i mødet.  

4. Opfølgning på 
punkter vedtaget på 
sidste 
studienævnsmøde 

a. ”PH og MNA tjekker op på frafald af studerende på 3. semester 
(med studiestart 1. september 2021) i løbet af efteråret 2022.” 

Punktet flyttes til næste møde, da PH først kan tjekke op på 
dette efter studiestart 1. september 2022. 

 

b. Godkendelse af nyt aftagerpanel 

ANH er i gang med at finde det sidste medlem af aftagerpanelet 
og få det godkendt.  

 

c. ”ANH tjekker op på mailen fra AAU Studievejledning om tilbud til 
de nye studerende.” 

Indholdet af tilbuddene overlapper med studiets egne tilbud, så 
derfor vil Anvendt Filosofi ikke benytte sig af tilbuddene fra AAU 
Studievejledning. 

 

d. ”Der kommer en workshop om eksamensangst for 1. semester 
på bacheloren og kandidaten i efteråret. MM holder studienævnet 
orienteret.” 

Intet nyt. 

 

e. Studiecafé - lokaler 

Efter sidste studienævnsmøde nævnte MZ at vi skulle finde ud 
af om vi skal betale leje for at booke lokale på AUB. Efter 
korrespaondance med AUB blev vi informeret om at vi ikke kan 
booke de ænskede lokaler. Det er derfor aftalt med tutorerne at 
studeicaféen mødes i Dewey på AUB, hvor de gerne må sidde. 

ANH foreslår desuden at tutorerne kan spørge AUB om de har 
andre gode områder, de kan anbefale til studiecaféen. 

 

f. Svar fra uddannelsesjura ang. dette punkt: ”ANH giver besked til 
eksaminatoren på bacheloropgaven med det mangelfulde abstract 
om, at den studerende har 24 timer til at aflevere et fuldt abstract. 
PH kontakter uddannelsesjura for at undersøge, om det er i orden, 
at de studerende fremover får 24 timer til at rette op på 
manglende eller for korte abstracts til eksamensopgaver.” 

Udannelsesjura har svaret: ”Vores vurdering er, at den 

a. PH følger op på frafald på 
3. semester i efteråret 2022. 

 

f. ANH tjekker om beskeden 
er sendt videre til 
underviserne – hvis ikke 
sender hun den ud til de 
relevante. 
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studerendes bachelorprojekt i nedenstående tilfælde ikke lever 
op til formkravene, og der skal derfor gives bedømmelsen ”ej 
bedømt”, jf. AAU’s regler for afgivelse af bedømmelser. 
Studienævnet kan ikke beslutte at undlade at afvise opgaven og 
give den studerende 24 timer til at rette op på små-fejl. Da det 
allerede er blevet meddelt den ene studerende, som du refererer 
til nedenfor, skal denne have lov at gå videre, men i fremtiden 
må I ikke gøre det.” 

 

 

5. Nye punkter ang. 
kvalitetssikring til 
dagsordenen på alle 
studienævnsmøder 

Kvalitetssikring har sendt en liste med obligatoriske 
dagsordenspunkter til alle studienævn, for at sikre, at alle punkter 
bliver behandlet i studienævnene.  

Punkterne er ikke nye for studienævnet, men det er fint, at få det 
systematiseret. 

PH tilføjer listen med punkter i alle dagsordener fremover og til 
hvert møde fremhæves de punkter, der skal diskuteres på det 
pågældende møde. 

 

 

ANH og PH er ansvarlige for 
at fremhæve de punkter, der 
skal diskuteres på det 
pågældende 
studienævnsmøde. 

6. Dispensation og 
merit 

a. Gennemgang af behandlede dispensationer og meritter 
foretaget uden for studienævns-møderne 

 

• To studerende på bacheloruddannelsen har fået startmerit for 
PBL, da de har bestået modulet på tidligere AAU-
bacheloruddannelser 

• En studerende på kandidatuddannelsen har fået afvist sin 
ansøgning om startmerit på baggrund af at ingen af de tidligere 
resultater fra uddannelsen Media and Communication 
Management (Macromedia University, München) kan erstatte 
modulerne på Anvendt Filosofi 

• En studerende har fået godkendt en ansøgning om særlige 
eksamensvilkår – online reeksamen i Sundhedsfilosofi – på 
baggrund af helbredsmæssige årsager 

• To plagiatsager hvor de studerende har genbrugt deres eget 
materiale 

• En studerende har fået godkendt 4. prøveforsøg i tre moduler 
på 8. og 9. semester, men fik samtidig afvist sin ansøgning om 
ekstra vejledning på grund af manglende dokumentation 

• En studerende har fået godkendt tilvalgsfag på CBS 

• En studerende har fået afvist en ansøgning om særlige 
eksamensvilkår – skrive alene i projektmodulet Sprogfilosofi – 
på baggrund af at årsagen ikke er helbredsmæssige faktorer 

• To studerende har fået afvist en ansøgning om særlige 
eksamensvilkår – online reeksamen i Sundhedsfilosofi - på 
baggrund af at årsagen ikke er helbredsmæssige faktorer 

• En studerende har fået godkendt sin ansøgning om 8. 
prøveforsøg i kandidatspecialet. Den studerende har fået 
besked om at dette er sidste gang et ekstra prøveforsøg 
godkendes medmindre der kommer nye usædvanlige forhold. 
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7. Optag på kandidat-
uddannelsen – ECTS 

Studienævnet godkender denne formulering: 

”Andre bacheloruddannelser, der ikke giver direkte adgang til 
kandidatuddannelsen, kan være adgangsgivende, såfremt de 
indeholder minimum 30 ECTS inden for idéhistorie og/eller filosofi 
og/eller videnskabsteori og/eller etik.” 

Teksten lægges på studieservices hjemmeside og er gældende fra 1. 
september 2023. 

ANH sender teksten til PH, 
som videresender den til 
studieservice/optagelses-
kontoret. 

 

ANH og PH skal være 
opmærksomme på at få 
teksten med i næste udgave 
af studieordningen. 

8. Studiemiljø (fast 
punkt for 
studenterrepræsenta
nter) 

ESM spørger ind til om hun og de andre tutorer må komme med 
forslag til hvordan de resterende trivselsmidler skal bruges. De har 
allerede nogle idéer. 

ANH bekræfter at de studerende altid selv må komme med forslag. 
Hvorvidt det kan lade sig gøre eller ej vil blive vurderet af ANH og PH 
på baggrund af hvor mange midler der er tilbage i budgettet. 

På nuværende tidspunkt er der ca. 8.000 kr. tilbage af 
trivselsmidlerne. 

AGMH og AAF arbejder også på at afholde et arrangement engang i 
oktober. I forbindelse med dette er de også på udkig efter anden 
finansiering f.eks. Aktivitetspuljen hos Studentersamfundet. 

 

 

9. Studiets økonomi 
(fast punkt) 

Der er på nuværende tidspunkt 22 nye studerende på 
bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi med studiestart d. 1. 
september 2022. Det lave optagelsestal vil give udslag på økonomien 
næste år. 

 

10. Eventuelt Punkter fra tidligere studienævnsmøder er blevet diskuteret på 
studiets undervisermøde d. 23.08.2022. Dette inkluderede 
handlingsplanen, studiemiljø, semesterevalueringer og 
slutevalueringer 

 

ANH og PH har d. 26.08.2022 møde med uddannelsesjura, fordi vi 
eventuelt skal have ændret vores formulering af adgangskravene på 
den to-faglige kandidatuddannelse i Anvendt Filosofi. Det er 
uddannelsesjura, der ønsker en omformulering, så vi skal afklare 
præcis, hvad der skal stå i studieordningen fremover. 

 

ANH og PH holder møde med 
uddannelsesjura. 

 
 
Mødekalender 2022 

Møde 1 19. januar 2022 kl. 12.00 -15.00 

Møde 2 16. februar 2022 kl. 12.00 -15.00 

Møde 3 23. marts 2022 kl. 12.00 -15.00 

Møde 4 20. april 2022 kl. 12.00 -15.00 

Møde 5 18. maj 2022 kl. 13.10 -15.00 

Møde 6 15. juni 2022 kl. 12.00 -15.00 

Møde 7 24. august 2022 kl. 12.00 -15.00 

Møde 8 21. september 2022 kl. 12.00 -15.00 

Møde 9 26. oktober 2022 kl. 12.00 -15.00 

Møde 10 23. november 2022 kl. 12.00 -15.00 

Møde 11 14. december 2022 kl. 12.00 -15.00 

 


