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Referat af møde i Studienævn for Anvendt Filosofi d. 21. september 2022 
 
 
Deltagere:  

Anita Naemi Holm, studienævnsformand (ANH) 
Kathrine Vognsen, kvalitetsmedarbejder (KV) 
Marie Magelund, studenterstudievejleder (MM)  
Kristinna Drachmann Svendsen, studiesekretær (KDS) 
Jakob Langås Andersen, medlem af alumneforeningen (JLA) – deltog indtil punkt 3 
Patricia Have, studienævnssekretær (PH) som referent 

 
Afbud:  

Henrik Jøker Bjerre, studienævnsmedlem (HJB) 
Esther-Palma Solmunde Mortensen, studenterstudievejleder (ESM) 
Alexander Gol Mozhdeh Haagensen, studenterrepræsentant (AGMH) 
Morten Ziethen, studieleder (MZ)  
Asbjørn Andreas Fog, studenterrepræsentant (AAF) 

 
Mødet blev afholdt online via Zoom 
 

Dagsordenspunkt Referat 
Drøftelse Beslutning/ 

opfølgning/ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Punkt 7 og 8 flyttes til næste 
møde. 

Dagsorden er godkendt. 

2. Samarbejde med 
Anvendt Filosofi 
Alumneforening 

JLA fra alumneforeningen orienterer om nye aktiviteter og evaluerer på 
Symposion d. 30. juni 2022: 
 

Nyt fra alumneforeningen 

Fredag d. 23. september afholdes et introarrangement for de nye 
studerende på 1. semester, som kommer til at handle om de ting de 
studerende kan gøre i tilknytning til studiet. 

Der planlægges desuden et arrangement i oktober samt en julefrokost i 
november. 
 

Evaluering af Symposion 30. juni 2022 

Det var en stor succes og alumneforeningen har modtaget rigtig god 
respons på arrangementet og oplæggene. Alumneforeningen var nødt 
til at lave nogle ændringer i programmet i sidste øjeblik, men det hele 
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løste sig. Det var også et rigtig godt samarbejde med Mærkbar, hvor alle 
deltagerne kunne netværke efter arrangementet. Med sponsorater kom 
alumneforeningen ud med et overskud. 

ANH bekræfter at hun også kun har hørt positive tilbagemeldinger om 
arrangementet. 

3. Opfølgning på 
punkter vedtaget på 
sidste 
studienævnsmøde 

a. ”PH følger op på frafald på 3. semester i efteråret 2022” 

6 studerende har meldt sig ud over sommeren. 

Efter dagsordenen blev sendt ud er 3 studerende blevet meldt 
ud, pga. deltagelseskravet, hvor man skal deltage i alle prøver 
på 1. og 2. semester for at få lov til at starte på 3. semester. Der 
er derfor nu i alt 20 studerende på 3. semester. 

ANH vurderer at dette faktisk er positivt og et lavt frafald taget i 
betragtning at det daværende 2. semester før sommerferien 
havde sagt at størstedelen af holdet overvejede at melde sig ud 
hen over sommeren. 

Underviserne på 3. semester har også meldt tilbage at de 
studerende er aktive og engagerede. 

 

4. Udlandsophold MM fortæller at hun som studenterstudievejleder modtager rigtig 
mange henvendelser om udlandsophold, men ingen er faktisk kommet 
afsted. De studerende har svært ved at finde andre universiteter, hvor 
der udbydes moduler svarende til dem der udbydes i Aalborg på 4. 
semester. 

ANH fortæller at de aldrig i studienævnet har modtaget en ansøgning 
om forhåndsmerit for et udlandsophold, så derfor har de aldrig skullet 
tage stilling til om der kan gives merit. 4. semester er det bedste 
semester at tage afsted, så det kan der ikke rykkes på, men ANH vil tage 
et kig på meritreglerne for at finde ud af om der kan løsnes op for de 
studerendes muligheder. 

ANH følger op på 
meritreglerne. 

5. Løbende behandling 
af kvalitetssikrings-
opgaver (punkterne 
behandles i 
overensstemmelse 
med årshjul for 
institutternes 
kvalitetsopgaver) 

Tre punkter er markeret, men to af punkterne flyttes til næste møde: 

• Behandling af studieaktivitetsmodellen 

• Semester- og kursusevalueringer – flyttes til oktober 

• Forsinkede studerende – flyttes til oktober 

 

6. Behandling af 
studieaktivitets-
modellen 

Jes Lynning Harfeld har bekræftet, at de nye bachelorstuderende på 1. 
semester er blevet præsenteret for modellen i forbindelse med 
studiestart. 

ANH har præsenteret modellen for 7. semester på 
kandidatuddannelsen. 

 

7. Undervisernes 
slutevalueringer af 
modulerne F22  

Flyttes til næste møde i oktober.  

8. De studerendes 
semesterevalueringer 
F22 

Flyttes til næste møde i oktober.  

9. Forsinkede 
studerende (trafiklys) 

Der er i alt 44 forsinkede studerende på bachelor- og 
kandidatuddannelsen. Af disse skal 22 studerende have tilbud om en 
samtale. Samtalerne udføres af Antje Gimmler (professor) og Kristinna 
Drachmann Svendsen (studiesekretær). 

Sekretariatet planlægger at sende mødetider ud til de 22 studerende. 
De studerende skal efterfølgende takke ja eller nej til samtalen inden en 
fastlagt deadline. 
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• BA: 8 studerende mangler 5-15 ECTS, 4 studerende mangler 
mere end 15 ECTS 

• KA: 10 studerende mangler mere end 15 ECTS 

ANH giver ok til at gå videre med denne plan. 

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

• En studerende har fået godkendt en forlængelse af 
skriveperioden til specialet. Den studerende skulle have 
afleveret speciale d. 29. august 2022, men er nu blevet 
forlænget til 2. januar 2023. 

• To studerende har fået afvist startmerit, fordi deres tidligere 
uddannelser ikke svarer til modulerne på Anvendt Filosofi. 
Startmeritterne blev foreslået af optagelseskontoret, så det er 
ikke de studerende selv, der har ansøgt. 

• En studerende har fået afvist merit for modulet PBL, fordi den 
studerende ikke tidligere har bestået et tilsvarende modul. 
Den studerende ansøgte selv. 

• En studerende har fået godkendt en dispensation ang. opstart 
på 5. semester på trods af at den studerende ikke har bestået 
alle moduler på 1. og 2. semester. Der er desuden lavet en 
individuel studieplan for den studerende for at planlægge det 
videre forløb. 

Efter mødets dagsorden er sendt ud: 

• En studerende har fået godkendt en forlængelse af 
skriveperioden til specialet. Den studerende skulle have 
afleveret speciale d. 19. september 2022, men er nu blevet 
forlænget til 2. januar 2023. 

• En studerende har fået godkendt forlænget eksamenstid til 
alle skriftlige eksamener på hele bacheloruddannelsen pga. 
ordblindhed.  

Ang. forlænget tid til eksamen planlægger vi fremover ca. 25% ekstra 
tid, men hvis de studerende skriver i grupper, gives der ikke ekstra tid til 
gruppen. PH har forhørt sig hos de andre studienævn på instituttet og 
de kører også efter disse retningslinjer. 

Forlænget eksamenstid = 
25% mere tid. 

11. Adgangskrav i 
studieordningen for 
kandidatuddannelsen 
i Anvendt Filosofi 

PH spørger om det er et krav, at vi i adgangskravene skriver, at 
ansøgerne kan få en faglig vurdering, hvis de ikke umiddelbart 
overholder adgangskriterierne. 

ANH tror ikke, det er et krav, men PH spørger uddannelsesjura, når hun 
sender den nye formulering. 

Det nye forslag til 
formuleringen af 
adgangskravene er godkendt. 

PH sender det nye forslag til 
uddannelsesjura. 

12. Evaluering af den 
opsøgende indsats 
2022 

I foråret 2022 har AAU Studie- og trivselsvejledning gennemført den 3. 
opsøgende indsats, hvor frafaldstruede studerende, i samarbejde med 
studierne, får tilbudt en telefonisk studie- og trivselssamtale. 

ANH bemærker at det er meget positivt at de studerende har denne 
mulighed og at det ser ud til at have haft gode resultater. 

 

13. Studiemiljø  

(fast punkt for 
studenterrepræsentanter 
og studievejleder) 

Der er lige nu flere tilbud til de studerende – f.eks. studiecafé, 
alumneforeningens arrangementer og ekstra forelæsninger som Jes 
Lynning Harfeld er ved at planlægge. 

Underviserne på tværs af årgangene har desuden fortalt at de 
studerende er gode og aktive i undervisningen. 

 

14. Studiets økonomi Vi skal have brugt alle trivselsmidlerne i 2022, da vi ikke får lov til at 
gemme dem til næste år. PH og ANH laver en plan. 

Pga. lavt optag på 1. semester i september 2022 er der timer i overskud 
i budgettet. Studienævnsformændene er blevet bedt om at omsætte 

ANH og PH laver en plan for 
hvordan de sidste 
trivselsmidler kan bruges. 
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timerne til noget for de studerende, så Anvendt Filosofi har valgt at 
fokusere på ekstra vejledning til de studerende på 1. og 7. semester. 

ANH venter i øjeblikket på at få besked om hvordan budgetter for 2023 
kommer til at se ud. 

15. Eventuelt PH orienterer om kontroller i september 2022: 

• Tre bachelorstuderende er udmeldt pga. deltagelseskravet 
(skal have deltaget i alle prøver på 1. og 2. semester for at 
påbegynde 3. semester).  

• To bachelorstuderende er udmeldt pga. 24-månedersreglen 
(skal have bestået alle prøver på 1. og 2. semester for at 
påbegynde 5. semester). To studerende har fået lov til at 
fortsætte på trods af 24-månedersreglen fordi en har fået 
dispensation og en kunne dokumentere med 
lægeerklæringer). 

• Ingen studerende skulle kontaktes i kontrollen af opbrugte 
prøveforsøg. 

 

ANH meddeler at det nye aftagerpanel er godkendt. 

 

 
 
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 
 


