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Godkendt 

 

Referat af møde i studienævn for Anvendt Filosofi 

Onsdag den 23. september 2020 

Via zoom  

Studienævn for Anvendt  
Filosofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 23-09-2020 
Sagsnr.: 2020-017-00991 

 

 

Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Henrik Jøker Bjerre (HJB),   Clara Wolf (CW)   

Afbud: Morten Ziethen (MZ), Malan Trygvadottir (MT), Kathrine Vognsen (KV),   

Øvrige deltagere: Inger-marie Brun (IMB) som referent, Nicoline Schmidt Hansen (NSH) 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt med et punkt til eventuelt vedr. 7. semester – dispensation til studieordning fsva. 
Akademisk formidling.   

2. Godkendelse af referat  

Referatet er godkendt  

3. Dispensation og Merit  

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

I. En studerende har fået dispensation til at starte op på kandidatuddannelsen på en dispensa-
tionsramme da hun mangler at bestå nogle ECTS point på sidefaget 

II. En studerende har fået dispensation til at starte op på kandidatuddannelsen på en dispensa-
tionsramme da hun mangler at bestå nogle ECTS point på sidefaget 

III. En studerende har fået dispensation til at forblive genindskrevet på bacheloruddannelsen på 
trods af manglende deltagelse i samtlige eksaminer på 1. studieår  

IV. En studerende har fået dispensation til et 4.eksamensforsøg på sit kandidatspeciale på bag-
grund af lægeerklæring  

V. En studerende har fået dispensation til at forblive genindskrevet på bacheloruddannelsen på 
trods af manglende deltagelse i samtlige eksaminer på 1. studieår  

VI. En studerende har fået dispensation til at forblive genindskrevet på bacheloruddannelsen på 
trods af manglende deltagelse i samtlige eksaminer på 1. studieår 

I.  
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4. Nyt fra studieledelsen  

ANH bliver nu løbende indkaldt til møder i studieledelsen og fakultetsledelsen vedr. bl.a. strategi – møderne 
er med formålet for øje at ANH bliver rustet til at bestride jobbet som studienævnsformand.  

ANH har deltaget i et employability-møde, for at sikre at uddannelserne sikre at kandidaterne kommer i arbejde 
efter endt uddannelse. ANH har i sit hverv af employability-ansvarlig på uddannelsen, rigtig god erfaring med, 
hvordan vi ruster de studerende til et job efter uddannelsen og hun fortæller at vi allerede har igangsat mange 
gode tiltag i forhold til de studerende. Vi gør allerede rigtig meget på AF for at hjælpe de studerende på vej i 
beskæftigelse.  

  

5. Gennemgang af revidering af studieordning  

a. Bachelorstudieordning. 

I BA- studieordning er det små formuleringsspørgsmål og mindre ændringer, der skal rettes igennem. 
Vi skal se på om teksten til sundhedsfilosofi og organisationsfilosofi på 4. semester skal omskrives. 
På Sundhedsfilosofi, skal teksten ændres, så det tydeliggøres at de studerende ikke forventes at skulle 
ud i et praksis forløb, men at der i undervisningen er indlagt gæsteforelæsninger med oplæg fra en 
eller flere ansatte i sundhedsverdenen. På organisationsfilosofi, skal det overvejes om teksten skal 
ændres således at den passer ind i tanken om der kan afleveres en synopsis forud for ugeopgaven. 

På 3. semester skal der ændres i filosofisk dialog og vejledning, således at der ikke længere står at 
det er en forudsætning at de studerende har gennemgået et mentorforløb. Dette er et levn fra den 
tidligere studieordningsrevision, som desværre ikke er blevet slettet.  

b. Kandidatstudieordning 
På 7. semester skal akademisk formidling slettes fra studieordningen, modulerne Filosofisk oversigt 
og værklæsning skal derfor opjusteres. Værklæsning ændres kun, således at kravene til eksamen 
opjusteres til at være et 15 ECTS modul. Til de studerende der ikke tidligere har haft filosofi, skal der 
i filosofihistorisk oversig tilføjes anvendt etik i studieordningen, således at faget skal indeholde anvendt 
etik. Dette vil ligeledes medfører at faget opjusteres til et 15 ECTS fag og der vil skulle tages højde for 
dette, i eksamensteksten, således at den ligeledes opjusteres.  

og det godkendes via mail. ANH   

a. ANH går i dialog med Antje Gimmler og Kristian Høyer Toft om teksten til de 2 moduler på 
4. semester.  

b. ANH arbejder videre med at omskrive filosofihistorisk oversigt i studieordningen 

Den samlede omskrivning af studieordningerne fremsendes til studienævnet på mail til skriftlig kom-
mentering og godkendelse af AHR.  

 

6. Dispensation til ændring i studieordning vedr. filosofisk dialog og vejledning i forhold til mentor-
ordning. 

I studieordnings version 2020 står der under modulets indhold, forløb og pædagogik at ” Det er en 

forudsætning for at gå til eksamen, at man fortsat er i sit mentorforløb, da erfaringer herfra skal bruges i un-
dervisningen”  

Studienævnet godkender at der dispenseres fra denne tekst, da det ikke længere er obligatorisk på studiet at 
deltage i mentorforløb.  

IMB sender godkendelse til Finn Thorbjørn Hansen.  
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7. SurveyXact og slutevalueringer for foråret 2020 

2.  s e m e s t e r 

11 studerende har besvaret ud af 52 (21 % mod 71 % sidste år). 

Politisk filosofi. 

 

Survey: Lidt over middel tal for undervisningen, og lidt blandede kommentarer. Ikke alarmerende, givet om-
stændighederne. 

 

Slutevaluering: Understreger vigtigheden af koordination med første semester og mellem koordinatorerne på 
Politisk Filosofi og PBL. Her er et obs-punkt i forhold til Mortens ophør som underviser på AF. 

 

Konflikter: Ikke nævneværdige. 

 

Handling: Overvej igen, om Locke kan finde plads enten i Filosofihistorie eller Politisk Filosofi. 

PBL:  

 

Survey: Lidt blandede tal og kommentarer. (Lidt bekymrende, at den største gruppe mener, at de har fået 
”meget lidt” ud af kurset. Virker som om, digitaliseringen havde en ret negativ effekt.) 

 

Slutevaluering: -- 

 

Konflikter: -- 

 

Handling: 

Erkendelsesteori og Metafysik: 

 

Survey: Blandede tal, især usædvanligt stor andel, der mener, at forelæsningernes pædagogiske kvalitet var 
”meget lille” (23 %). Overvejende negative kommentarer, bl.a. om de indtalte forelæsninger (”Zoom havde 
været bedre”) og kursets sværhedsgrad. Bemærkelsesværdigt mange, der var ”uenige” i, at deres egen ar-
bejdsindsats var passende. 



 

4 

 

 

Slutevaluering: Også her bekymring over digitaliseringen og det store frafald. Desuden opmærksomhed på 
næste gang at skabe bedre overblik og ”cognitive mapping” i forhold til fagets elementer. 

 

Konflikter: Ikke rigtig. 

 

Handling: Overblik, kategoriseringer, bedre introduktion til fagets dele og traditioner. Forklaring af meningen 
med selvstudie, aktivering med forskellige platforme i tilfælde af digital undervisning. 

Argumentationsteori: 

 

Survey: Relativt gode tal (i hvert fald sammenlignet med de andre fag), men lidt negative kommentarer, bl.a. 
om niveauet. Men ros til JM for at formidle det, der læstes godt. 

 

Slutevaluering: -- 

 

Konflikter: 

 

Handling: 

 

Semestret generelt: 

 

Nogle kritiske kommentarer, bl.a. om den korte afstand mellem eksamenerne i PolFil og ERK/META. Desu-
den forespørgsel om mere oversigtslitteratur. 

Meget kritiske kommentarer om manglen på grupperum. 

En del kritiske kommentarer til digital undervisning, om end nogle også fremhæver muligheden for at kunne 
”spole tilbage” og høre/se en slide igen. 
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4.  s  e m e s t e r . 

 

(13/47; 27/30). 

Sundhedsfilosofi 

 

Survey: Generelt positive tal og kommentarer (bortset fra workshoppen og lidt manglende kommunikation). 
Men i betragtning af corona og i sammenligning med 2. semester fint – en enkelt roser også Antje efter at 
have været efter hende tidligere for Videnskabsfilosofi. 

 

Slutevaluering: Værd at bemærke at kurset først startede 21.4., hvilket gav muligheder for at forberede hele 
forløbet digitalt. Det blev udnyttet til at bruge flere platforme og sikre interaktivitet (hvilket flere andre moduler 
tydeligvis manglede). Fagligt ingen anledning til forbedringer. 

 

Konflikter: Nej. 

 

Handling: 

Miljøfilosofi 

 

Survey: Ganske pæne tal og kommentarer. 

 

Slutevaluering: Der var hele 11-12 stykker, der ikke fik afleveret. Men de fleste kom med i anden omgang. 
Igen værd at overveje, hvad vi gør for at fastholde og engagere. 

 

Konflikter: Nej. 

 

Handling: 
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Organisationsfilosofi 

 

Survey: Meget fine tal og kommentarer. 

 

Slutevaluering: Gode, konkrete overvejelser over kurset. Måske værd at bemærke, at det ser ud til at fungere 
med faktisk temmelig mange forskellige undervisere. Det fremgår dog ikke, om forløbet var IRL eller digitalt? 

 

Konflikter: Nej. 

 

Handling: Er det nødvendigt at revidere studieordningen mht eksamen? 

Semestret generelt: 

 

Modstridende vurderinger af blok-modulerne. ”Vi er til eksamen hele tiden”, versus tilfredshed med større 
overskuelighed. Det er for så vidt en velkendt problematik. Flere bemærker, at underviserne har gjort det 
godt, men at de bestemt ikke foretrækker digital undervisning. 

Igen dårlig trivsel pga digitalisering og manglende grupperum. 

Dog lidt flere positive tilbagemeldinger om dele af den digitale undervisning, men de fleste understreger at 
selv de positive sider ikke må føre til accept af mere digital undervisning. 

6.  s e m e s t e r 

 

Bemærk svarprocenten! 

 

(2/6; 33/15). 

BA-projekt 

 

Survey: De (kun) to respondenter har begge fundet samarbejdet med vejlederen ”meget utilfredsstillende”. 
Og den ene kommenterer, at vedkommende ikke vidste noget om emnet. 

 

Slutevaluering: 
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Konflikter: 

 

Handling: 

 

 

8.  s e m e s t e r 

 

(19/40; 42/58). 

 

Filosofisk Undersøgelse 

 

Survey: Meget svingende tal. Kommentarer beklager den digitale undervisning. Samt organisering omkring 
gruppemøder – der også gerne måtte have været flere. 

 

Slutevaluering: Fremhæver nødvendigheden af mere didaktisk forberedelse ved gentagelse af så udbredt 
brug af digital undervisning. 

 

Konflikter: Nej 

 

Handling: 

 

Forandrings- og Interaktionsfilosofi 

 

 

Survey: Relativt dårlige tal og ret enslydende kommentarer om den store ensidighed i underviserens brug af 
eget materiale. 

 

Slutevaluering: -- 
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Konflikter: -- 

 

Handling: Anita taler med Finn, om problemet med ensidighed er blevet adresseret og løst? 

 

Bæredygtighedsfilosofi 

 

Survey: Fine tal, især vejledning og pædagogisk kvalitet. Én poisitv og én lidt kritisk kommentar (for meget 
dydsetik). 

 

Slutevaluering: Meget selvkørende studerende. 

 

Konflikter: -- 

 

Handling: 

 

Politisk og økonomisk filosofi 

 

Survey: Rigtig gode tal. Adskillige overordentligt positive kommentarer om Jens. Meget stor ros. 

 

Slutevaluering: Mener også, at kurset er kørt rigtig godt. Fremhæver (ligesom flere studerende) strukturen i 
både kurset generelt og de enkelte forelæsninger. Overvejer at genbruge indtalte slides og dermed frigøre 
tid til supplerende undervisning. 

 

Konflikter: Nej. 

 

Handling: 

Sundhedslinjen 

 

Survey: Ok tal. En del middel-vurderinger af undervisningen. 
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Slutevaluering: Engageret hold og gode ekskursioner. De studerende har givet udtryk over utilpashed ved 
både den digitale undervisning og eksamen. 

 

Konflikter: -- 

 

Handling: 

 

 

Kulturlinjen: 

 

Survey: Gode tal. En enkelt middel-vurdering af undervisningens pædagogiske kvalitet. En enkelt meget po-
sitiv kommentar om Anita og Henrik. 

 

Slutevaluering: Undervisning og eksamen blev afviklet nogenlunde i god ro og orden. Flere studerende gav 
udtryk for usikkerhed om teknikken i forbindelse med eksamen. 

 

Konflikter: Nej. 

 

Handling: 

 

Organisationslinjen 

 

Survey: Kun to respondenter; disse ret negative i vurderingen, både af undervisning og især vejledning. En 
enkelt kommentar, der beklager manglende sammenhæng mellem konsulenter inddraget og undervisningen. 

 

Slutevaluering: -- 

 

Konflikt: -- 
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Handling:  

 

Semestret generelt: 

 

Manglende studierum og grupperum. 

Virker som om, KA-studerende har været lidt bedre tilpas end BA-studerende. Lidt bedre tal for trivsel, etc., 
samt relativt positive kommentarer og lidt mere konstruktive omkring fremtidig brug af digitale løsninger. 

 

10.   s e m e s t e r : 

 

(17/29; 59/19 – forrige år 67). 

 

Survey: Generelt fine tal. Lidt mindre på ”Aktiviteterne på semestret understøttede mit arbejde.” I kommenta-
rerne er der mest tilfredshed med vejledningen, en enkelt roser eksplicit Jes, mens én er ked af sit samar-
bejde med vejlederen. Flere bemærker, at det har været et ekstremt selvstudie. 

 

Handling: 

 

Generelt for de dimitteredes oplevelse af uddannelsen: Lidt blandede kommentarer. Meget positivt og ret ne-
gative. 

Kun 5 ud af 17 er allerede i arbejde. 

Markant utilfredshed med de fysiske rammer. Én skriver: ”Giv de studerende mere ejerskab over de fysiske 
rammer.” 
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G e n e r e l t   a t   b e m æ r k e   p å   t v æ r s   a f   s e m e s t r e n e : 

 

Både 2. og 4. semester nævner, at indtalte slides fungerer for dårligt, fordi de studerende simpelthen for ofte 
ikke får dem hørt. Det kan vi jo mene om, hvad vi vil, men som en studerende siger, er det vel være at tage 
med i betragtning. 

 

Digitaliseringen har været en meget stor udfordring. Langt de fleste har oplevet det som negativt og en del 
meget negativt.  

 

Manglende grupperum – og stærke følelser omkring det fysiske miljø i det hele taget. 

  

IMB sætter gang i ny procedure vedr. slutevaluering – fx slut juni og januar, således at underviserne sender slutevaluerin-
ger efter endt eksamen i håb om at vi får alle evalueringer ind til gennemgang i studienævnet.   

IMB sender hver modulansvarlig udklip af deres respektive modul sammen slutevaluering og studienævnet kommentarer 
til de evalueringer samlet. Dette skal kommenteres af den modulansvarlige eventuelt med tilbagemelding på, hvordan 
eventuelle ændringer kan implementeres i næste semesters undervisningsplan.  

 

8. Plagiat og selv-plagiat  

IMB har på baggrund af snak med HJB kontaktet Uddannelsesjura for at få klarlagt reglerne for selv-plagiat 
da vi ser mere og mere af dette, specielt til afleveringer af reeksamen.  

Uddannelsesjura anerkender at der mangler materiale til denne problemstilling og vil se nærmere på, hvordan 
de kan understøtte os i at bedømme opgaver korrekt. Indtil der kommer materiale ud om dette, skal vi blot 
forsætte den procedure vi har nu. Det er værd at bemærke at Uddannelsesjura understreger at hvis man har 
brugt passager fra en tidligere opgave og der måske faktisk er henvist korrekt, så kan den studerende ikke få 
point for dette – da det allerede er bedømt – det vil således for den studerende være ”spild” af plads i opgaven 
at gentage allerede tidligere bedømt materiale.   

9. Studiemiljø  

Studenterpanel – Clara vil snakke med Malan om at afvikle et studenterpanel-møde i starten af oktober og så 
afholde det via Zoom.  

Studienævnets studenter-repræsentanter skal mødes med de studerende på 1. semester sammen med stu-
denterstudievejlederne, mødet kan på grund af lokalesituationen først blive i slutning af oktober.  

Studiemiljø generelt – Det nævnes stadig at der er mangel på grupperum og dette er helt sikkert ikke blevet 
bedre af at vi er blevet skåret i undervisningslokaler frem mod dette semester.  

CW fortæller dog at indretning på Kroghstræde 3 med AUB er blevet væsentlig forbedret og at der er studie-
pladser som får – vi skal sørge for at fortælle dette til de studerende, således at de oplever at der er mulighed 
for at bruge Kroghstræde 3 som arbejdsplads – både når man vil arbejde alene og når der skal arbejdes i 
projektgrupper.    
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10. Studiets økonomi  

ANH og IMB har afholdt med Ole Søsted, som er ansvarlig for studiernes økonomi – mødet var primært sat i 
stand for at ANH kan blive opdateret på, hvordan studiets økonomi er sat sammen.  

Med baggrund i Corona-situationen i foråret 2020, har vi i driftsbudgettet overskud som det ser ud nu og vi 
skal undersøge, hvordan vi vil kunne konverterer noget af dette overskud over til timer, som vil komme de 
studerende til gode.   

11. Eventuelt   

På kandidatuddannelsens 7. semester står der i studieordningen at der skal faciliteters et faglig arrangement 
på akademisk formidling – teksten er ” Via aktiviteter som fx virksomhedsbesøg, 

deltagelse i faglige begivenheder eller lignende afprøver den studerende sine akademiske færdigheder og kompetencer”.  
Studienævnet skal derfor beslutte om der kan gives dispensation fra denne tekst.  

Baggrunden for ansøgningen om dispensation er:  

Der var planlagt besøg af Martin Ejsing, Etisk råd den 23. september 2020, hvor Martin skulle facilitetere dette   
og de studerende skulle arbejde med en etisk problemstilling, som var de etisk råd. Men med baggrund i 
Corona-situationen, er Martin Ejsing blevet bedt om ikke at deltage i eksterne samlinger, hvorfor dagen blev 
aflyst. 

Studienævnet har godkendt ansøgningen om dispensation.     

 


