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Referat af møde i Studienævnet for Anvendt Filosofi den 16. februar 2022 

 
Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Alexander Gol Mozhdeh Haagensen (AGMH) 
 
Afbud: Henrik Jøker Bjerre (HJB), Patricia Have (PH), Kathrine Vognsen (KV), Asbjørn Andreas Fog (AAF) 
 
Øvrige deltagere: Morten Ziethen (MZ), Marie Magelund (MM) 
 
Mødet blev afholdt online via Teams 
 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning/ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Pkt. 5 udgår og flyttes til næste SN-
møde 

2. Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Intet at bemærke  

3. Konstituering af 
studienævn 

Formand: ANH fortsætter 

Næstformand: Alexander G. M. Haagensen 

Alexander introduceres kort til forskellige 
procedurer på SN-møderne. 

Det drøftes, hvordan studenterforum i F22 kan 
afvikles. 

 

Formand: ANH 

Næstformand: AGMH 

Alexander tænker videre over dette og 
kontakter Asbjørn med henblik på et 
samarbejde. Der kan også trækkes på 
Marie. 

Patricia er, i forbindelse med 
studenterforum, behjælpelig med evt. 
lokale og information til studerende via 
Moodle, samt evt. forplejning. 

4. Dispensation og 
merit 

 

 

 

a. Gennemgang af 
behandlede 
dispensationer 
og meritter 
foretaget uden 
for studienævns-
møderne 

I. En studerende har fået overført vejledningstimer 
til nyt eksamensforsøg 

 

5. Handlingsplan på 
baggrund af 
kvalitetsstatusmøde 

 Flyttes til næste SN-møde. 

 



6. Studiemiljø (fast 
punkt) 

Anita og Morten redegør for en sag om en 
studerende, der har fået en advarsel pga. sin 
adfærd. 

 

a. Studenterforum   

7. Studiets økonomi 
(fast punkt) 

 Der er fortsat 24.000 kr. i trivselspuljen. 
Oplysningen kommer fra Ole Søsted på 
forespørgsel fra Anita. 4-5000 bruges 
på en ekskursion for 8. semester den 
17. marts. Anita arrangerer. 

8. Samarbejde med 
Anvendt Filosofi 
Alumneforening 
(fast punkt) 

Morten foreslår, at arrangementet den 30. juni 
flyttes til august. Årsagen er, at der for dimittender 
kan være behov for en kontakt til netværket i 
forlængelse af afsluttet uddannelse. Denne 
kontakt kan dermed vedligeholdes på et strategisk 
fint tidspunkt, hvor alle endnu ikke er kommet i job 
osv. 

Anita giver forslaget videre til 
foreningen. 

9. Eventuelt Marie nævner, at der har været lidt forvirring 
blandt de studerende med to nye studiesekretærer 
at forholde sig til. 

Marie har desuden bemærket, at Inger-marie 
stadig står som kontaktperson på websiden. 

Der følges op med yderligere mail til de 
studerende. Anita har ikke adgang til at 
sende mails ud til alle studerende. 

Websiden skal rettes til. Anita tager 
kontakt til relevant person. 

 
 
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 22. juni 2022 kl. 12.00-15.00 

 


