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Studienævn for Anvendt 
Filosofi  
Kroghstræde 3 
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun [Navn 2] 
Telefon: 9940 2325 
Email: imb@hum.aau.dk 
 
Dato: 15-12-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01434 

 

Referat af møde i Studienævnet for Anvendt Filosofi  den 15. december 2021 
 
Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Sazvan Salih (SS), Henrik Jøker Bjerre (HJB),  

Afbud: 

Øvrige deltagere: Kathrine Vognsen (KV), Morten Ziethen (MZ), Marie Magelund (MM), Malthe Høy Jensen 
(MHJ), Inger-marie Brun (IMB) og Patricia Have (PH) som referent 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat  

Referat er godkendt. 

Ad 3. Samarbejde med Anvendt Filosofi Alumneforening   

MHJ fra Alumneforeningen præsenterer foreningens ønske om at skabe mere fællesskab igennem sociale ar-
rangementer og en mulig mentorordning. Studienævnet er meget interesserede i at fremme fællesskabet og vil 
også gerne arbejde videre med idéen om en mentorordning.  

Forslag til mentorordning: Kandidatstuderende kan være mentorer for bachelorstuderende og alumneforenin-
gens medlemmer kan være mentorer for kandidatstuderende. Det bemærkes, at det er vigtigt, at en mentorord-
ning er frivillig og fleksibel, så det ikke er påtvunget. 

Alumneforeningen inviteres til undervisermøde d. 4. januar 2022 kl. 10, hvor de kan få 10-15 minutter til at præ-
sentere deres tiltag. 

Studienævnet foreslår desuden at Alumneforeningen bliver sat på dagsordenen for studienævnsmøder som et 
fast punkt, så der altid er en åben invitation. 

Opfølgning: 

Alumneforeningen deltager i undervisermøde d. 4. januar 2022. 

Alumneforeningen holder kontakt med AF’s KarriereVIP ang. fremtidige tiltag (ANH er KarriereVIP indtil 1. fe-
bruar 2022, hvorefter Antje Gimmler overtager posten). 
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Alumneforeningen bliver sat på dagsordenen for fremtidige studienævnsmøder som et fast punkt. 

Ad 4. Dispensation og merit   

a. En studerende søger om merit for kurset "Philosophy of Emotions" (15 ECTS), som er taget på kandi-
datuddannelsen i Filosofi på KU. Søger om merit for kurset ”Filosofisk Undersøgelse”.  

Merit godkendes. 

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

I. En studerende har fået forhåndsmerit til 2 valgfag på psykologi (det er fag der følges sidelø-
bende med 4. semester, da den studerende ikke har fulgt valgfag på 3. semester) 

II. En studerende har fået ekstra eksamensforsøg til speciale 

Opfølgning: 

IMB giver den studerende besked om godkendt merit. 

Ad 5. Gennemgang og godkendelse af timebudgetter og undervisningsplaner for F22 

a. 2. semester: 

”Politisk Filosofi”: Mangler eventuelt noget konservativ filosofi, som passer på klassisk konservativ 
tænkning. Modulansvarlige Kresten Lundgaard-Leth har sagt op, så der er derfor en masse ubekendte 
faktorer ifm. dette modul. ANH arbejder på en plan. Der ansættes forhåbentlig en ny adjunkt 1. februar 
2022. 

”Erkendelsesteori og Metafysik”: Godkendt. Anita vender smådetaljer med Jacob 

”Argumentationsteori”: Godkendt. 

b. 4. semester:  

”Organisationsfilosofi”: Kurset kan mangle sammenhæng og en rød tråd pga. mange forskellige under-
visere. Dette kan også være grunden til at kursets sidste evalueringer ikke var så gode som tidligere. 
ANH tager kontakt til modulansvarlig Kristian Høyer Toft for at drøfte mulighederne for at få et mere 
samlet modul. 

”Sundhedsfilosofi”: Der mangler undervisningsplan. IMB følger op. 

”Miljøfilosofi”: Godkendt. 

c. 6. semester:  

Der mangler timebudget, fordi det endnu er uvist hvor mange studerende, der melder sig til bachelor-
projektet. Timebudgettet kommer først, når vi ved, hvor mange studerende, der tilmelder sig. 

d. 8. semester:  

”Filosofisk Undersøgelse”: Godkendt. 
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”Specialisering i Anvendt Filosofi”: Tværgående modul med tre forelæsninger af ANH, Finn og HJB (en 
time hver). Godkendt. 

Spor 1 - ”Kultur- og Subjektivitetsfilosofi”: HJB vil gerne inkludere mere subjektivitetsfilosofi. HJB fore-
slår desuden en kursusgang om Kierkegaard, hvor studerende fra andre semestre kan inviteres. 

Spor 2 – ”Politisk og Økonomisk Filosofi”: Godkendt. 

Spor 3 – ”Bæredygtigheds- og Teknologifilosofi”: Godkendt. 

Spor 4 – ”Organisations- og Dialogfilosofi”: Godkendt. 

e. 9. / 10. semester:  

ANH tager kontakt til Ole Søsted Jespersen (med MZ cc) for at få afklaring på mulighed for 20 ekstra 
timer til Jes Lynning Harfeld, fordi han har været dobbeltkoordinator. 

ANH mødes i januar med de studerende, der skal i praksis i forårssemestret. De to andre mødegange, 
som skal ligge under og efter praksissen koordineres af de enkelte vejledere. MZ foreslår at repræsen-
tanter fra jobformidlingen deltager ved intromødet i januar, hvilket ANH vil følge op på.  

HJB oplyser, at han er vejleder for nogle studerende, som er indforstået med, at han ikke kan vejlede 
dem i den periode, han er på barsel. De studerende er fuldt oplyst om dette og har haft mulighed for at 
få tildelt en anden vejleder, så det er deres beslutning og ikke noget, der behøves at blive godkendt af 
studienævnet. 

Opfølgning: 

ANH sammensætter det samlede timebudget for næste semester. 

ANH tager mange af ovenstående emner op på næste undervisermøde. 

IMB følger op på manglende undervisningsplaner og timebudgetter. 

Ad 6. Godkendelse af ændret ordlyd i studieordning vedr. miljøfilosofi på 4. semester  

Som det fremgår af referat fra sidste studienævnsmøde, ønsker modulansvarlig Jes Lynning Harfeld 1) dispen-
sation til at afprøve ny eksamensform i modulet ”Miljøfilosofi” (modul 12 – 4. semester) i foråret 2022 samt 2) 
en studieordningsændring, så den nye eksamensform skrives ind i modulet. 

Siden sidst har ANH kontaktet Uddannelsesjura, som ønsker nogle konkrete forslag på den nye tekst inden de 
kan tage stilling til godkendelse. 

Jes Lynning Harfeld foreslår to tekster: 

Prøveform 
Skriftlig + evt. audiovisuelt digitalt produkt 
Der udarbejdes individuelt eller i grupper af to et formidlingsmedie suppleret af akademiske arbejds-
blade (6-8 sider per person), hvori formidlingsmediets emne behandles og uddybes. Et formidlings-
medie kan være en formidlingsartikel (1-3 sider per person) eller et audiovisuelt digitalt produkt som 
f.eks. en podcast eller en video (5-10 minutters varighed per person). 
Sidetal: Mindst 7 og højst 11 sider. Ikke inklusiv evt. audiovisuelt produkt 
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eller 

Prøveform 
Skriftlig + audiovisuelt digitalt produkt 
Der udarbejdes individuelt eller i grupper af to et audiovisuelt digitalt formidlingsprodukt suppleret af 
akademiske arbejdsblade (6-10 sider per person), hvori formidlingsmediets emne behandles og uddy-
bes. Det audiovisuelle digitale formidlingsprodukt (f.eks. en podcast eller en video) skal have en va-
righed på 5-10 minutters per person. 
Sidetal: Mindst 6 og højst 10 sider. Ikke inklusiv audiovisuelt produkt. 

Studienævnets bekymringer: 

- Kan vi sikre en tilsvarende bedømmelse på forskellige eksamensformater, hvis nogle laver noget skrift-
ligt og andre laver videoer, podcast osv.? Jes Lynning Harfeld har forsikret, at dette ikke vil være et 
problem. 

- Hvordan vil de studerende tage imod det? Vil de blive skræmt over det, fordi de ikke nødvendigvis har 
kompetencer til at lave videoer osv.? Eller vil de blive alt for eksperimenterende, så der kommer til at 
mangle faglig substans? 

- Har underviserne kompetencer til at bedømme videoer, podcasts osv.?  

Studienævnet beslutter, at de først beder om en dispensation til at afprøve det i foråret 2022 på baggrund af 
det første tekstforslag med en kombineret prøveform. Uanset om dispensationen bliver godkendt eller ej vil stu-
dienævnet efterfølgende vurdere om der skal ansøges om en studieordningsændring på baggrund af det andet 
tekstforslag. 

Opfølgning: 

IMB og PH skriver til Uddannelsesjura og beder om en dispensation med udgangspunkt i tekstforslag 1. 

Ad 7. Studiestartsrapport for E21 

Der er meget få besvarelser for både bachelor og kandidat. De besvarelser, der er kommet ind, beskriver ikke 
store udfordringer. Det ser okay ud. 

Ad 8. Studiemiljø  

a. Fagligt forum  

Der ikke har været afviklet fagligt forum men vi håber at kunne starte op på dette i forbindelse med at 
der indtræder nye studenterrepræsentanter i studienævnet pr. 1. februar 2022. 

Ad 9. Studiets økonomi  

ANH, IMB og PH har haft møde med Ole Søsted Jespersen om budgetterne for 2021 og 2022. Der er stadig-
væk ubrugte midler fra 2021, så der kan konverteres timer på baggrund af udviklingsarbejde/digitaliseringspro-
jektet. 

Foreslår 20 timer til Jes; 15 timer til Anita; 10 timer til Henrik. I alt 45 timer. Takst: 550. IMB tager kontakt til Ole 
Søsted Jespersen og Susanne Aarup ang. dette. 
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IMB indkøber desuden et gavekort på 3.000 kr. til bøger som tak for hjælpen til Philip Højme. 

Trivselspuljen bliver overført til næste år. 

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 10. Eventuelt  

Intet under eventuelt. 

 


