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Referat af møde i Studienævnet for Anvendt Filosofi  den 19. januar 2022 
 
Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Henrik Jøker Bjerre (HJB) 

Afbud: Sazvan Salih (SS), Kathrine Vognsen (KV) 

Øvrige deltagere: Morten Ziethen (MZ), Marie Magelund (MM), Malthe Høy Jensen (MHJ), Clara Wolf (CW), 
Tristan Lorenz Ingwersen (TLI), Inger-marie Brun (IMB) og Patricia Have (PH) som referent 

Mødet blev afholdt online. 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden  

Punkt ang. Alumneforeningen rykkes op til starten, da tre medlemmer fra foreningen deltager i mødet (MHJ, 
CW og TLI). 

Dagsorden er godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat  

To små ændringer til en formulering og et efternavn. 

Referat er godkendt. 

Ad 3. Samarbejde med Anvendt Filosofi Alumneforening 

Symposium 
Alumneforeningen vil gerne arrangere et symposium (mini-konference) samme dag som dimissionen sidst i 
juni. Temaet kan eventuelt være ”Filosofien i praksis”. 
 
Studienævnet er enige i at det er en god idé, så planlægningen af dagen bliver koordineret imellem alumnefor-
eningen og studienævnet. 
Obs: Da der kan være eksamener samme dag, skal det ikke være før kl. 14. 
Sted: Kroghstræde 3.  
 
HJB nævner at studerende Jesper Fleckner Gravholt måske kan være en interessant oplægsholder under det 
foreløbige tema. 
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MZ nævner at symposiet kan være en anledning til at sætte lidt tid af til at finde ud af hvad der gør det attraktivt 
at være en del af alumneforeningen. 
 
Mentorordning 
MZ nævner muligheden for at mentorordningen kan være på tværs af de humanistiske uddannelser. 
 
Alumneforeningen er i denne forbindelse i kontakt med Antje Gimmler. 
 

Opfølgning: 

ANH og PH taler sammen i februar om dimissionen og får en dato på plads – sender dato til alumneforeningen 
(MHJ). 

ANH og PH tjekker om der er midler i budgettet til forplejning ved symposiet (kaffe, snacks, frugt osv.). 

Alumneforeningen giver et bud på et program og sender til studienævnet. 

Alumneforeningen er i kontakt med Antje Gimmler i forbindelse med mentorordningen. 

HJB tager kontakt til Jesper Fleckner Gravholt. 

Ad 4. Dispensationer og merit 

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

I. En studerende har fået godkendt erstatning af 10 ECTS på 4. semester 

II. En studerende har fået godkendt ekstra vejledning ved reeksamen 

III. En studerende har fået godkendt to valgfag på 4. semester  

Ad 5. Opfølgning på kvalitetsmøde 

Kvalitetsstatusmødet for Anvendt Filosofi gik godt. Som en del af det nye kvalitetssikringssystem skal kvalitets-
statusmødet afholdes hvert andet år.  
 
På baggrund af nøgletallene blev der vendt mange ting i forbindelse med frafald, beskæftigelse og rekrutte-
ringsstrategier. Det er vigtigt at der i det kommende år bliver fokuseret på at stabilisere og finpudse de initiati-
ver, der allerede er sat i gang frem for at planlægge en masse nyt. 
 
ANH arbejder nu på at få lavet en handlingsplan, som kommer på dagsordenen til næste studienævnsmøde. 
 
Lige nu er situationen sådan at den seneste dimensionering af bacheloruddannelsen er blevet annulleret, så 
optagelsesloftet står til 70 i stedet for det forventede 50. Dette kan skabe problemer i forbindelse med uddan-
nelsens resurser, så MZ følger op. 
 

Opfølgning: 

ANH har handlingsplanen med til næste studienævnsmøde. 

MZ tjekker op på dimensioneringen af bacheloruddannelsen. 
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Ad 6. Testimonials fra studerende og dimittender til web 

Vi skal have nye testimonials til de nye uddannelsessider. Det er bedst hvis vi får dækket bredt, så der er testi-
monials fra både nuværende og tidligere studerende. 
 
MM har kendskab til ca. 3 testimonials, som eventuelt kan bruges. 
 

Opfølgning: 

MM sender testimonials til ANH og PH. 

PH følger op på samtykkeerklæring med Dorte og kommunikationsteamet. 

Ad 7. Studiemiljø  

a. Studenterforum – overdragelse til de nye studenterrepræsentanter  

IMB foreslår at studienævnet hjælper de nye studenterrepræsentanter med at planlægge f.eks. 2 x stu-
denterforum i løbet af forårssemesteret. Studienævnssekretæren kan hjælpe med at booke lokale. Stu-
denterrepræsentanterne skal selv styre processen.  

Opfølgning: 

Husk at vende IMBs forslag på næste møde. 

Ad 8. Studiets økonomi  

Intet nyt til dette punkt.  
 

Ad 9. Eventuelt  

Sidefagsdag 

IMB spørger om der skal afholdes en sidefagsdag for de studerende på 4. semester, så de er klar til at skulle 
vælge sidefag på 5. semester. 

Der er enighed om at det er en god idé, så MM følger op. 

 

Reeksamen i løbet af HJBs barsel 

HJB spørger om der er retningslinjer i forbindelse med at arbejde under en orlov, da han er vejleder for stude-
rende, der skal op til reeksamen imens han er på barsel. 

Studienævnet mener at HJB skal undgå at arbejde i orlovsperioden, så der må findes andre løsninger. 
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Det besluttes at Jacob Bo Lautrup Kristensen kan overtage reeksamenerne i Sprogfilosofi – dog kun hvis de 
kan rykkes til uge 8, da Jacob ikke har mulighed for at afsætte tid i uge 7, hvor eksamenerne ellers skulle have 
ligget. 

 

Opfølgning: 

MM overvejer mulighederne for en sidefagsdag. Hvis dagen afholdes, kan der koordineres med PH og Dorte 
Larsen fra kommunikationsteamet. 

PH sender skema for 4. semester til MM. 

IMB tager kontakt til Jacob samt de studerende, der skal til reeksamen i Sprogfilosofi, for at høre om eksame-
nerne kan rykkes til uge 8. 

 

 

 

 


