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Studienævn for Anvendt Filosofi  
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Patricia Have  
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Referat af møde i Studienævn for Anvendt Filosofi d. 26. oktober 2022 
 
 
Deltagere:  

Anita Naemi Holm, studienævnsformand (ANH) 
Kristinna Drachmann Svendsen, studiesekretær (KDS) 
Henrik Jøker Bjerre, studienævnsmedlem (HJB) 
Esther-Palma Solmunde Mortensen, studenterstudievejleder (ESM) 
Alexander Gol Mozhdeh Haagensen, studienævnsnæstformand, studenterrepræsentant (AGMH) 
Patricia Have, studienævnssekretær (PH) som referent 

 
Afbud:  

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

 
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. Studiecafé ESM giver status på studiecafé for 1. semester: 

Studiecaféen har indtil videre været afholdt tre gange med hhv. ca. 15, 
15 og 5 studerende fra 1. semester. Der har været meget snak om 
ugeopgaverne i Filosofihistorie, men studiecaféen giver også et rum for 
de studerende til at tale om uddannelsen generelt. ESM er også tutor 
for 1. semester og hun fortæller at årgangen virker til at have det godt 
socialt. ESM vil løbende evaluere studiecaféen med deltagerne for at 
vurdere om formen skal ændres afhængigt af de studerendes behov 
f.eks. i forbindelse med eksamenerne. Det kan eventuelt udvikles til en 
filosofisk samtalecafé. 

Studienævnet sætter stor pris på initiativet og opfordrer ESM til at sige 
til, hvis de har ønsker til studiecaféen senere på semesteret. 
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4. Opfølgning på punkter 
vedtaget på sidste 
studienævnsmøde 

a. Udlandsophold: ”ANH følger op på meritreglerne”: 

 

Punktet flyttes til næste 
studienævnsmøde, da ANH 
planlægger at deltage i et 
møde ang. merit d. 1. 
november 2022. 

5. 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) 

• Behandling af studieaktivitetsmodellen (ifm. studiestart - 
september) 

• Evaluering af studiestart (behandling i efteråret) 

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

• Status på handlingsplan (minimum 1 gang pr. semester) 

• Semester- og kursusevalueringer (1 gang pr. semester) 

• Forsinkede studerende (trafiklys) (1 gang pr. semester) 

• Studiemiljø (behandling i foråret og opfølgning i efteråret) 

• Dimittendundersøgelse (når en ny undersøgelse er kommet) 

• Uddannelseszoom (timetalsindberetning indsendes i efteråret) 

• Aftagerpaneler (minimum 1 gang årligt: referat af møde behandles, 
opfølgning diskuteres, status på medlemmer/behov for udskiftning) 

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

 

6. Undervisernes 
slutevalueringer af 
modulerne F22  

Bilag: Slutevalueringer 
Anvendt Filosofi F22” 

7. De studerendes 
semesterevalueringer 
F22 

Bilag: 6 x F22 AF 
semesterevalueringer 
af hhv. 2., 4., 6., 8., 9. 
og 10. semester 

HJB har samlet hovedpointerne fra slutevalueringerne og 
semesterevalueringerne i et referat som vedhæftes. Følgende er 
drøftelser på baggrund af referatet: 
 

Undervisning og nedskæringer: 

ANH og HJB: Det giver god mening at gentænke noget af 
undervisningen, fordi underviserne har færre timer at arbejde med i 
2023. Der kan f.eks. være flere workshops, hvor de studerende kan 
inddrages eller der kan undervises i temaer, som Jens Damgaard 
Thaysen foreslår i slutevalueringerne. 
 

Studerendes forberedelse 

HJB: De studerende vænner sig til gode og pædagogiske slides på 1. 
semester, hvilket muligvis kan betyde at de senere i deres uddannelse 
sommetider kun læser slides i stedet for at læse teksterne som 
forberedelse til undervisningen. Dette var f.eks. tilfældet på 4. semester 
i Sundhedsfilosofi. Det går ikke at de studerende ikke læser og der 
stadigvæk undervises, som om de har læst. 

AGMH kan godt genkende problemet og foreslår at underviserne gør 
det endnu mere tydeligt for de studerende, at det er nødvendigt at læse 
teksterne. 

HJB foreslår om man kunne lave en Filosofisk Læsning workshop, hvor 
de studerende sidder på uni og læser – en underviser eller tutor kan 
være til stede for at svare på eventuelle spørgsmål. 

ANH er bekymret for om de studerende vil dukke op til sådan en 
workshop. 
 

4. semester 

Evalueringerne for 4. semester pegede på flere problemer med 
afviklingen denne gang. Organisationsfilosofi var hårdt ramt af, at 
koordinatoren fik nyt job og måtte trække på flere andre undervisere, 

PH sender besked ud til de 
studerende, når de kan se 
referatet online. 

 

Til semesterevalueringerne af 
foråret 2023: 

• PH sørger for at sporene 
bliver delt op på 8. 
semester. 

• PH fjerner spørgsmålet 
med feedback-
feedforward til 9. 
semester. 

 

ANH omstrukturerer 
Organisationsfilosofi. 

 

Semesterevalueringerne af 
efteråret 2022 sendes ud på 
samme tidspunkt som hidtil: 
efter den sidste eksamen på 
hvert semester. 
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hvilket underminerede sammenhængen i kurset. Ligeledes var kurset 
ramt af aflysninger og sygdom blandt underviserne. 

ANH overtager Organisationsfilosofi i foråret 2023 og vil omstrukturere 
modulet. Hun vil f.eks. igen inddrage Karen Højmark (alumne), fordi 
tidligere studerende har været meget tilfredse med hendes 
kursusgange. 

Der sendes besked ud til alle Anvendt Filosofi-studerende, når dette 
referat er online, så de bliver gjort opmærksomme på at 
semesterevalueringerne er blevet behandlet i studienævnet. Her vil 
studienævnet specifikt nævne at bekymringerne fra de studerende på 4. 
semester tages alvorlig og at der arbejdes på at omstrukturere især 
Organisationsfilosofi, så det bliver en bedre oplevelse for kommende 
årgange. 
 

8.semester - Specialisering i Anvendt Filosofi 

Fremover skal vi dele survey’en op så de fire spor bliver opdelt. 
 

8.semester - Filosofisk undersøgelse 

HJB: Det skal overvejes om der igen kan sættes tid af til at underviserne 
kan svare på én mail fra de studerende som en form for vejledning.  
 

9.semester 

Spørgsmålet om feedback-feedforward skal slettes i survey’en, fordi der 
er tvivl om hvad det betyder. Formuleringen bliver desuden omskrevet i 
studieordningen til 2023-versionen.  
 

Ang. sekretariatet: 

De studerende på 4. semester nævner, at der har været problemer med 
manglende og sen information samt fejl i kalenderen. 

PH: Det er sandsynligvis et resultat af at der i foråret var stor udskiftning 
i sekretariatet. Inger-marie Brun sagde op, PH og Mette Nørgaard 
Andersen blev ansat og Mette sagde op igen få måneder efter. PH og 
KDS er opmærksomme på dette fremadrettet. 
 

Fremtidige semesterevalueringer: 

Det er tidligere blevet diskuteret om evalueringsskemaerne skal sendes 
ud til de studerende før eller efter eksamenerne. PH har undersøgt det 
og er kommet frem til, at det er op til studienævnet at beslutte hvornår 
evalueringsskemaerne sendes ud. 

Nogle af underviserne ønsker at evalueringsskemaerne sendes ud før 
eksamen, så der evalueres på modulerne uden påvirkning af den 
karakter, den studerende får til eksamenen. Andre undervisere mener, 
at det derimod er vigtigt, at der også evalueres på hele 
vejledningsforløbet og eksamenen.  

PH og HJB diskuterer hvordan det kan planlægges, hvis studienævnet 
skal forsøge at sende evalueringsskemaerne ud før eksamenerne. De 
når frem til, at det ikke giver administrativ mening, fordi der er stor 
forskel på hvornår modulerne afsluttes og eksamenerne afholdes - især 
på 4. semester. 

Studienævnet beslutter at semesterevalueringerne sendes ud som hidtil 
dvs. efter de sidste eksamener på hvert semester. 

8. Studiemiljørapporter 
 
Bilag: Studiemiljø-
rapporter for BA og KA 

På baggrund af studiemiljørapporterne ser det ud til at de studerende 
på kandidatuddannelsen trives og har et godt socialt sammenhold, mens 
de studerende på bacheloruddannelsen er mere forbeholdne. 
 

Der er to kommentarer ang. krænkelser og nedværdigende tale. 
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Besvarelserne er anonyme, men ud fra kommentarerne har 
studienævnet en god fornemmelse af hvilke studerende, der er tale om, 
og der er taget hånd om begge sager. Den ene studerende har fået ny 
vejleder. Den anden studerende har haft samtaler med både ANH og 
KDS og den studerende har givet lov til at de relevante undervisere 
bliver orienteret. 

PH: Alle kommentarer om de fysiske forhold er sendt videre til Campus 
Service. 

9. Forsinkede 
studerende (trafiklys) 

KDS og Antje Gimmler har afholdt samtaler med forsinkede studerende. 

22 studerende fik brev med tilbud om en samtale. 17 studerende 
svarede tilbage hvoraf 7 takkede ja til en samtale. 

De 7 studerende havde alle individuelle og personlige årsager til deres 
forsinkelser, så der er ikke tale om noget specifikt i forbindelse med 
uddannelsen, der har påvirket forsinkelserne. 

Der var dog flere af de studerende, der ikke har været obs på su-
reglerne, så KDS og PH vil fremover være mere opmærksomme på at 
henvise til su-kontoret, hver gang de studerende bliver forsinkede. 

KDS og PH er fremover mere 
opmærksomme på at henvise 
de forsinkede studerende til 
su-kontoret. 

10. PBL Digital – 
Spørgeskema om 
digitalisering og 
uddannelse 

Bilag: Mail fra it-
support ”Punkt til 
studienævns-møde fra 
prorektor” 

ANH har endnu ikke modtaget et link, men hun tager hånd om det, når 
det kommer. 

ANH tager hånd om det, når 
linket kommer. 

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

• En studerende blev udmeldt pga. 24-månedersreglen, men fik 
senere godkendt en dispensationsansøgning om at få 
annulleret udmeldelsen. 

• En studerende har fået godkendt ekstra tid til 
eksamensopgaver pga. ordblindhed. 

• En studerende blev meldt ud af kandidatuddannelsen, fordi 
han endnu ikke har færdiggjort sin bacheloruddannelse. Han 
havde ikke søgt om dispensation hos optagelseskontoret 
inden ansøgningsfristen udløb. Da han senere sendt en 
dispensationsansøgning blev den godkendt af 
optagelseskontoret og studienævnet, så den studerende er nu 
igen indskrevet på kandidatuddannelsen på en 
dispensationsramme. 

• En studerende har fået godkendt ekstra tid til eksamen i Logik 
og har fået godkendt at sidde i eget rum. 

 

12. Studieordnings-
ændringer til 2023-
versioner 

Miljøfilosofi: Prøveformen omformuleres og censur ændres til intern. 

Sundhedsfilosofi: Censur ændres til ekstern. 

9. semester Specialisering i anvendt filosofi: Indhold, læringsmål og 
prøveform omformuleres. 

 

13. Studiemiljø  

(fast punkt for 
studenterrepræsentant
er og studievejleder) 

Der blev ikke drøftet noget under dette punkt.  

14. Studiets økonomi ANH arbejder på at få timerne til at gå op i 2023.  

ANH og PH aftaler at timebudgetterne sendes ud til underviserne senest 

ANH sender timebudgetterne 
ud til underviserne senest d. 
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d. 1. november, så underviserne kan have undervisningsplanerne klar i 
midten af november. Timebudgetterne og undervisningsplanerne skal så 
behandles på studienævnsmødet i november, så KDS og PH har tid til at 
lave skemaer for foråret 2023 inden lokalefordelingsmødet i december. 

1. november. 

PH indhenter timebudgetter 
og undervisningsplaner i 
november, så de kan 
behandles på 
studienævnsmødet i 
november. 

15. Eventuelt Årets underviser:  

ANH og AGMH har talt om dette og AGMH er på sagen, så en underviser 
kan indstilles. 
 

AAU-Valg: 

Valgudvalget har taget kontakt til studiet, fordi der ikke er nogen 
opstillede studerende fra Anvendt Filosofi. Der er sendt ekstra besked 
ud til de studerende. 

AGMH skal skrive speciale i foråret 2023, så han ville derfor kun kunne 
fortsætte i et halvt år, hvis han ønsker at fortsætte. 

AGMH sørger for at en 
underviser indstilles til Årets 
Underviser. 

 
Bilag: 

• ”Referat 21.09.2022 - Studienævnet for Anvendt Filosofi” (word) 
• ”Slutevalueringer Anvendt Filosofi F22” (word) 
• 6 x F22 AF semesterevalueringer af hhv. 2., 4., 6., 8., 9. og 10. semester (pdf)  
• Studiemiljørapporter for BA og KA (pdf’er) 
• Mail fra it-support ”Punkt til studienævnsmøde fra prorektor” 

 
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 
 


	 Semesterbeskrivelser (1 gang pr. semester senest 14 dage før studiestart)
	 Behandling af studieaktivitetsmodellen (ifm. studiestart - september)
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	 Kvalitetsstatus, uddannelsesrapportering, uddannelsesevaluering (ultimo efterår/primo forår) (datapakke og revideret handlingsplan samt eventuel rapport behandles af studienævnet i november/december)
	 Status på handlingsplan (minimum 1 gang pr. semester)
	 Semester- og kursusevalueringer (1 gang pr. semester)
	 Forsinkede studerende (trafiklys) (1 gang pr. semester)
	 Studiemiljø (behandling i foråret og opfølgning i efteråret)
	 Dimittendundersøgelse (når en ny undersøgelse er kommet)
	 Uddannelseszoom (timetalsindberetning indsendes i efteråret)
	 Aftagerpaneler (minimum 1 gang årligt: referat af møde behandles, opfølgning diskuteres, status på medlemmer/behov for udskiftning)

