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Godkendt 

 

Referat af møde i studienævn for Anvendt Filosofi 

Onsdag den 11. november 2020 

Via zoom  

Studienævn for Anvendt Filo-
sofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 11-11-2020 
Sagsnr.: 2020-017-00991 

 

 

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

Afbud: Clara Wolf (CW), Morten Ziethen (MZ), Kathrine Vognsen (KV) Betina Elling (BE), Nicoline Schmidt 

Hansen (NSH), 

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

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt   

2. Godkendelse af referat  

Der skal rettes i universitets navn – Agder Universitet   

IMB retter i referatet.  

 

3. Dispensation og merit 

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

I. En studerende har fået dispensation til individuelle eksamenstider på uddannelsen på bag-
grund af dokumenteret funktionsnedsættelse – IMB aftaler ved hver semester en plan for af-
vikling af eksamen  

II. En studerende har fået dispensation til at deltage i reeksamen i Akademisk formidling  

III. En studerende har fået dispensation til et 4. eksamensforsøg i logik  

I.  

4. Nyt fra Studieledelsen   

Der er ikke nyt fra studieledelsen   
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5. Godkendelse af undervisningsplaner og timebudgetter for F21 

Forud for godkendelserne af timebudgetterne, fortæller ANH at det samlede overblik er godkendt af Martin 
Bak Jørgensen, sektionsleder for sektion B.  

Overordnet kan det være en opgave for SN og se dybere ind i om der skal systematiseres, hvordan timetilde-
lingen skal foregå.  

2. semester: 

Politisk filosofi, PBL og filosofi i anvendelse – Undervisningsplan og timebudget er godkendt   

Argumentationsteori – Undervisningsplan og timebudget er godkendt  

Erkendelsesteori og metafysik – Undervisningsplan og timebudget er godkendt  

 

4. semester:  

Organisationsfilosofi – Undervisningsplan og timebudget er godkendt  

Miljøfilosofi – Undervisningsplan og timebudget er godkendt  

Sundhedsfilosofi – Undervisningsplan og timebudget er godkendt – dog mangler der navn på, hvem der er 
intern censur og det skal gerne fastsættes snarest for at sikre at der er nogen der har timer til rådighed.  

 

6. semester: 

Bachelorprojekt - Timebudget er godkendt – dog skal SN være OBS på om de 2 vejledere på projekterne, 
ligner hinanden for meget og derfor ikke skaber diversitet for de studerende – således at vejleder og emne 
kan blive et godt match. ANH tager en snak med Jens om fordelingen af timer.  

 

8. semester:  

Specialisering i anvendt filosofi, samlet – Undervisningsplan og timebudget er godkendt. Det er vigtigt at vej-
lederne sikre at de studerende ikke skal lægge sig fast på en specifik linje – men den studerende kan vælge 
at inddrage flere områder.  

Sporet Bæredygtigheds- og teknologifilosofi - Undervisningsplan skal uddybes i forhold til indhold og timebud-
get er godkendt.   

Sporet Organisations- og dialogfilosofi – Undervisningsplan og timebudget er godkendt – det er tydeligt at 
underviser har lyttet til tidligere semesters kvalitetssikring og korrigeret i bl.a. litteratur.  

Sporet Politisk- og økonomisk filosofi – Undervisningsplan og timebudget er godkendt  

Sporet Kultur- og subjektivitetsfilosofi – Undervisningsplan og timebudget er godkendt  

Filosofisk undersøgelse – Undervisningsplan og timebudget er godkendt  

 

9. semester:  

Opsamling på studerende der i foråret skal følge 9. semester – ANH fremsender timebudget og samlet under-
visningsplan for semesteret.  

 

10. semester:  

Specialer – Timebudget er godkendt  
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6. Behandling af studienævnsrapport 2020 

I. Det skal undersøges, hvor kommer den studerende fra København fra? Er det en studerende på filo-
sofi, der er indskrevet forkert og læser i Aalborg?  

II. Kommentar på BA frafald – Det forholdsmæssigt store frafald på bacheloruddannelsens 1. studieår 
skyldes delvis Corona, der er i studienævnet og i undervisergruppen snakket meget om at det pågæl-
dende semester havde svært ved at få gruppedannelsen sat ordentligt i gang. Det er på 2. semester 
første gang de studerende skal arbejde i projektgrupper og processen har været vanskelig at få gen-
nemført på en god måde i den virtuelle verden.  

III. Planlagte vejledningstimer 

IV. Forlænget studietid, vi har på uddannelsen, mange sårbare studerende, det betyder bl.a. at vi i stu-
dienævnet ofte godkendelser af flere eksamensforsøg, størstedelen af disse er lægefagligt dokumen-
teret, hvilket vidner om at de studerende har mange psykiske udfordringer at kæmpe med sideløbende 
med studiet.  

V. SPS anerkender også at vi i særlig grad har mange udsatte studerende, hvilket underbygger studie-
nævnets antagelse om at vores studerende ofte har det svært, ikke kun på studiet men i livet generelt.  

VI. Der er igangsat optagelsesbegrænsning på BA uddannelsen – der er sat en adgangsbegrænsning på 
4 på uddannelsen.  

VII. Faldende optag – diversitet på kandidatuddannelsen kan være en udfordring – SN er opmærksom på 
dette og igangsætter markedsføring der er mere direkte henvendt til professionsbachelorer.  

VIII. Økonomi er ligeledes en udfordring der er direkte affødt af det faldende optagelsestal, herunder også 
den svagt faldende effektivitet blandt de studerende.   

IX. Overskridelse af normeret studietid – er der taget højde for at hvis den studerende afslutter efter nor-
meret tid, men faktisk er blevet forsinket på baggrund af eventuel godkendt orlov eller andet?  

X. Forskningsdækning – er godkendt – studienævnet skal dog være OBS på at enkelte undervisere skif-
ter til VA stillinger i foråret, og derfor om dette ændre det på forskningsdækningen i uddannelserne.  

XI. Karakterstatistik – godkendt og giver ikke anledning til bemærkninger.  

  

IMB og ANH følger op 

 

7. Undervisningsforløb med ph.d.-studerende 

ANH er i kontakt med en Ph.d. studerende fra Polen, som meget gerne vil lave et undervisningsforløb på 
Anvendt Filosofi og vil gerne faciliteter fx en læsekreds for de studerende.  

Det kan overvejes om han kan indgå i noget undervisning som er tværgående for alle semestre og derved 
supplere på antallet af konfrontationstimer. 

Det eneste der taler for at han måske ikke kan komme i foråret 2021 er Corona – han tilbyder dog at lave 
enkelte virtuelle forelæsninger.    

ANH holder fast i den videre dialog med den studerende og orientere studienævnet, når der bliver landet en aftale.  

 

8. Revidering af markedsføringstekst 

Oplæg til revideret tekst:  
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På uddannelsen i Anvendt Filosofi lærer du at analysere praktiske problemstillinger med filosofien som om-
drejningspunkt. Både problemløsning, kritisk analyse og forandrende tiltag – fx i forhold til specifikke sam-
fundssektorer, virksomheder, menneskelige problemer osv. – er nogle af de metoder, du som studerende på 
Anvendt Filosofi lærer at bruge. 

Dette oplæg er godkendt af studienævnet. ANH gentænker dele af teksten, således at det er filosofien der 
fremstår som omdrejningspunktet i teksten   

ANH revidere teksten og sender den endelige tekst retur til kommunikationsafdelingen.  

 

9. Studiemiljø 

a. Studenterpanel – der har ikke været afholdt studenterpanel siden sidste Studienævnsmøde, til det 
senes indkaldte møde, var der desværre ikke studerende der deltog – dette blev afviklet via zoom.  

b. Der er fundet 2 studerende til studienævnet – dette er dog ikke oplyst af Valgsekretariatet endnu 

c. Årets underviser der bliver indstillet er Kresten Lundsgaard-Leth  

d. Studiemiljø generelt – der er ingen kommentar  

a. Det er vigtigt at vi til de nye studenterrepræsentanter får givet stafetten videre, således at der stadig arbejdes 
med at få studenterpanelet kørt i stilling.  

b. Når studienævnet bliver bekendt med, hvem de nye repræsentanter er, vil de blive indkaldt til først kommende 
SN-møde som observatør – primært for at sikre en god overgang.  

 

10. Studiets økonomi 

Der er udarbejdet en ny budgetmodel for krone budgettet til uddannelserne.  

Princippet bag den nye model er, at alle uddannelser skal have samme økonomiske fribeløb pr STÅ, således 
at der samme økonomiske ramme for alle vores uddannelserne til at lave ekstracurriculære aktiviteter 

Konkret betyder det, at når de faste udgifter er trukket, så har alle studienævn 451 kr. pr STÅ til div. akti-
viteter. Blandt de faste udgifter, der er betalt, er først og fremmest ekstern censur samt et vist beløb til stu-
denterstudievejledere, rusvejledere etc. Dertil kommer udgifter til censorformandskaber og PR/kommunika-
tion, som afholdes af instituttet. 

Modellen giver studienævnene lige økonomiske muligheder pr. studerende, efter at omkostninger til ekstern 
censur og ”basisydelser i form af studenterstudievejledningstimer og timer til ruskoordination, samt en række 
fælles studienævnsomkostninger er dækket. 

Det skal bemærkes at omkostninger til censorformandskaber og PR/markedsføring afholdes af instituttet og 
derfor ikke indgår i beregningerne. 
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Budget 2021. Ny model for Kr.-bevilling til studienævn  

 

     
Samlet kr. bevilling ved 3.000 pr. STÅ         4.817.430  

  

     
ekstern censur (reelt budgetteret 2021)         3.552.000  

  
studenterstudievejledere (fastsat norm)            280.500  

  
Ruskoordinatorer (fastsat norm)              99.000  

  
Dimissionsfester              25.000  

  
Timekonvertering ICEP og K&L studenterblad            132.000  

  
forplejning fælles forelæsningsrække                 5.000  

  
Rest til fordeling            723.930  

  
Tildeling pr. STÅ 

 

                   451  

  
 

Ovenstående poster dækkes, hvorefter studienævn tildeles 451 kr. pr. STÅ 

Rest kr. bevilling skal dække 

 

 

Gæsteforelæsere 

 

 

Aftagerpanelmøder, forplejning og transport 

 

Yderligere studenterstudievejledning og ruskoordinatorer 

 

Øvrig studentermedhjælp 

 

 

Semesterstart 

 

 

Div. udgifter studienævn 

 

  

  

IMB udarbejder sammen med ANH et nyt kronebudget og får dette godkendt.  

 

11. Eventuelt 

a. Tekst i studieordningen vedr. filosofisk dialog og vejledning er ikke blevet ændret 100% korrekt – kan 
vi godkende ændringen, da det er den ændring undervisningen er blevet tilrettelagt efter. 

ANH går i dialog med den modulansvarlige om at lande en løsning, der kan implementerer den mo-
dulansvarliges ønsker inden for rammerne af studieordningen.   
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Der er efter mødet landet en løsning, som de studerende ligeledes har godkendt og som holder sig inden for studieordnin-
gens rammer. / IMB  

 

 


