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Referat af møde i Studienævnet for Anvendt Filosofi den 15. juni 2022 

 
 
Deltagere: Anita Naemi Holm, studienævnsformand (ANH), Henrik Jøker Bjerre, studienævnsmedlem (HJB), 
Marie Magelund, studenterstudievejleder (MM) 
 
Afbud: Alexander Gol Mozhdeh Haagensen, studenterrepræsentant (AGMH), Morten Ziethen, studieleder 
(MZ), Asbjørn Andreas Fog, studenterrepræsentant (AAF) 
 
Øvrige deltagere: Kathrine Vognsen, kvalitetsmedarbejder (KV), Mette Nørgaard Andersen, studiesekretær 
(MNA), Daniel Ottar Rasmussen, medlem af alumneforeningen (DOR) og Patricia Have, studienævnssekretær 
(PH) som referent. 
 
Mødet blev afholdt online via zoom 
 
 
 
 
Dagsorden og referat 
 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning/ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Dagsorden er godkendt. 

2. Samarbejde med 
Anvendt Filosofi 
Alumneforening 
(fast punkt) 

DOR fra alumneforeningen deltager. 

DOR orienterer om status på alumneforeningens 
symposion d. 30. juni: Planen for dagen er klar, så 
de mangler bare at købe ind. De mangler også et 
lokale efter symposion. 

PH har tidligere samme dag booket lokale til 
alumneforeningen efter symposion. 

ANH oplyser at studiet ikke holder sin egen 
dimission efter den fælles dimission for instituttet 
(kl. 14.30-16.30 d. 30. juni), så dimittenderne og 
deres familier bliver i stedet inviteret med ned i 
lokalet, som er booket til alumneforeningen. 
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3. Dispensation og 
merit 

  

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

Reeksamen-tilmelding på trods af 
bedømmelsen ”U” (udeblevet): 2 studerende 

Ekstra vejledning til speciale: 1 studerende 

Udskiftning af intern medbedømmer ved 
mundtlig eksamen på 8. semester: 1 
studerende. Den studerende havde tidligere en 
stærkt ubehagelig oplevelse i forbindelse med 
opgavebedømmelsen. Derfor har den studerende 
søgt om nye bedømmere. 

 

4. Møde med 2. 
semester d. 19. maj 
2022 ang. 
evaluering/klage 

Det er af studienævnets opfattelse, at der er 
kommet mere ro på 2. semester efter mødet, hvor 
der var en god diskussion om studiet og de 
studerendes oplevelser. 

ANH og MM har efter mødet d. 19. maj haft et 
informationsmøde med de studerende om de 
valgfag, de kan tage i efteråret. 

Studienævnet beslutter at der i løbet af næste 
semester (E22) skal tjekkes op på frafaldet for at 
se, om frafaldet er højere på denne årgang end 
normalt. Indtil videre ser frafaldet ikke 
bemærkelsesværdigt anderledes ud end det 
plejer. I september 2021 startede 46 studerende 
på 1. semester og på nuværende tidspunkt er 16 
af dem meldt ud. 

PH og MNA tjekker op på frafald af 
studerende på 3. semester (med 
studiestart 1. september 2021) i løbet af 
efteråret 2022. 

- 

Studienævnet har besluttet disse 
handlingspunkter efter mødet d. 19. 
maj: 

• Underviserne skal facilitere 
gruppedannelser tidligere på 1. 
semester. 

• MM laver en plan for 
informationsmøder som 
studenterstudievejlederen kan afholde 
(ca. et møde pr. semester). 

• Underviserne kommer med mere info 
i løbet af semestrene. HJB har f.eks. 
aftalt med Jacob Lautrup Kristensen at 
de ved starten af modulet 
Erkendelsesteori og Metafysik fortæller 
mere om modulet og hvordan det 
passer ind i en større sammenhæng. 

• Fokus på at informere mere om 
arrangementer ved opslag på facebook 
og ved at lægge dem i kalenderen i 
CalMoodle. 

- 

PH lægger referatet fra mødet d. 19. 
maj op på studienævnets hjemmeside 
sammen med referatet fra dette 
studienævnsmøde. MM sender derefter 
link ud til de studerende. 

5. Nyt valgfag til 3. 
semester 

Det nye valgfag ”Anvendt Filosofi: Aktuelle emner” 
udbydes af Agder Universitet i Norge. Vores 
studerende kan tage kurset online. 

Valgfaget er indtastet i modulbasen og sendt til 
uddannelsesjura til godkendelse. 

ANH har sendt besked til de studerende om at de 
skal kontakte hende, hvis de gerne vil meldes til 
modulet. Indtil videre har ingen studerende meldt 
sig til. 

Vi kan til gengæld tilbyde studerende fra Agder 
Universitet at deltage i modulet Sundhedsfilosofi 
(første gang i foråret 2023). Sundhedsfilosofi er så 
komprimeret, at de studerende kan komme til 
Aalborg en måned for at følge modulet. 
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6. Særlige 
opmærksomhedspu
nkter for 
studienævnsmøder 
og referater i 
forbindelse med 
AAU’s kommende 
institutionsakkredit
ering 

Da det er en mulighed at Anvendt Filosofi bliver 
valgt ved den næste akkrediteringsrunde, er vi 
(fortsat) opmærksomme på, at der er en rød tråd 
igennem referaterne fra studienævnsmøderne. 

På baggrund af slides i bilaget konstaterer 
studienævnet, at der ikke er noget arbejde, vi 
mangler at lave, men vi er opmærksomme på, at 
punkter i referaterne ikke står som om de er 
uafklarede. 

 

7. Aftagerpanel ANH har vedhæftet forslag til et nyt aftagerpanel. 
Aftagerpanelet skal i princippet fornyes hvert 4. år, 
så det er tid til at kigge på medlemmerne, 
herunder hvem der har været inaktive længe. 

Der er fire gengangere og fire nye medlemmer. 
Blandt de nye medlemmer har der været fokus på 
at finde mindst én repræsentant inden for 
bæredygtighed, da det er et stort aftagermarked, 
ligesom der er fundet repræsentanter inden for 
f.eks. rekrutteringsområdet (HR) herunder en 
person, der har stort indblik i arbejdsmarkedet for 
humanister generelt. 

Der er allerede inviteret til aftagerpanelmøde d. 
31. oktober 2022, så invitationen skal opdateres 
med det nye aftagerpanel. 

KV forklarer proceduren for at få godkendt et nyt 
aftagerpanel: ANH skal udfylde skabelonen til 
indstilling af medlemmer til aftagerpanel, som KV 
efterfølgende sender over til Kvalitet og Analyse 
for godkendelse. 

ANH udfylder skabelon for indstilling af 
nye medlemmer og sender den til KV. 
KV sender videre til Kvalitet og 
Analyse. 

ANH og KV er i kontakt ang. invitation 
til aftagerpanelmødet til de nye 
medlemmer og en velkomsthilsen. 

8. Ændring i bachelor-
studieordningen – 
PBL sideantal 

Formuleringen ang. sideantal til opgaven i 
problembaseret læring skal laves om pga. en 
fejlformulering. 

Nuværende formulering: 
”Procesanalysen skal være på mellem 1 og 2 sider 
pr. studerende, dog mindst 6 sider pr. gruppe.” 
(side 14/15 i modulbeskrivelsen) 

Ændres til: 
”Procesanalysen skal være på mellem 1 og 2 sider 
pr. studerende.” 

Ændringen er godkendt af 
studienævnet. 

PH sender ændringen til 
uddannelsesjura, så den kan komme i 
studieordningen. 

9. Studiemiljø (fast 
punkt for 
studenterrepræsenta
nter) 

Eksamensangst: 

MM og ANH har modtaget en mail fra en 
studerende, der spørger ind til studiets holdning til 
eksamensangst og til politik i forbindelse med 
studerende, der har diagnoser.  

ANH har svaret den studerende, at sager i 
forbindelse med eksamensangst og diagnoser 
bliver behandlet individuelt, fordi der kan være 
mange forskellige faktorer, der spiller ind. Det er 
derfor ikke hensigtsmæssigt med en ensartet 
politik, når alle sager er unikke. 

MM fortæller at en workshop om eksamensangst 
arrangeres for 1. semester på bacheloren og 
kandidaten i efteråret 2022. 

- 

ANH har modtaget mail fra AAU Studievejledning 
om ekstra tilbud til de nye studerende på 1. 
semester. Det lyder dog som tilbud, som MM 
allerede arrangerer, så ANH undersøger, om det 
er relevant. 

ANH tjekker op på mailen fra AAU 
Studievejledning om tilbud til de nye 
studerende. 

- 

Der kommer en workshop om 
eksamensangst for 1. semester på 
bacheloren og kandidaten i efteråret. 
MM holder studienævnet orienteret. 
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- 

Virksomhedspraktikanten Lise Karkov (tidligere 
studerende) har startet FiLOCAFÉ i et hjørne af 
kantinen på Kroghstræde 3, hvor de studerende 
kan komme til en kop kaffe og en snak med deres 
medstuderende. Det har indtil videre været afholdt 
to gange (fredag d. 10. juni og tirsdag d. 14. juni). 
Første gang mødte en håndfuld studerende op, 
men anden gang mødte ingen op. Lise vil gerne 
fortsætte indtil de mundtlige eksamener er 
overstået. ANH har givet Lise lov til at købe lidt 
bobler (fra trivselsmidlerne) til fejring af de 
studerende efter de mundtlige eksamener. 

a. Forslag fra 2. 
semester: 
Lektiecafé 

To studerende fra 2. semester foreslår en 
lektiecafé for 1. semester hver anden onsdag. 

ANH foreslår et alternativt navn – Studiecafé – så 
det passer bedre til en universitetskontekst. 

De studerende ønsker at benytte AUB’s lokale 
Dewey. De studerende kan skrive til MNA, som så 
kan sende en forespørgsel til AUB. 

Der kan indkøbes lidt snacks og drikkevarer for 
trivselsmidlerne. 

ANH giver besked til de studerende. 

10. Studiets økonomi 
(fast punkt) 

ANH og PH har netop opdateret kronebudgettet 
med økonomimedarbejder Ole Søsted Jeppesen. 

Timekonvertering: Fire undervisere (Jes Lynning 
Harfeld, Jacob Lautrup Kristensen, Andreas Beyer 
Gregersen og Anita Naemi Holm) får hver betalt 
10 timer fra kronebudgettet for deres tur til Agder 
Universitet i Norge d. 30. og 31. maj 2022. En 
underviser (endnu ikke besluttet hvem) vil 
desuden få betalt 8 timer fra kronebudgettet til 
afholdelse af studiepraktik i 26.-28. oktober. 

 

11. Eventuelt Mangelfulde eksamensopgaver: 

Til bachelorprojekterne skal der afleveres et 
abstract på engelsk. Til vintereksamenerne i 21 
afleverede en studerende sin opgave uden et 
abstract og til sommereksamenerne 22 afleverede 
en studerende en opgave med et abstract, der var 
for kort. Begge tilfælde er i strid med 
studieordningen, så en underviser har sat 
spørgsmålstegn ved om det er grundlag for at 
afvise en bacheloropgave og spørger ind til 
hvordan vi skal forholde os til det. 

I vinteren 21 fik den studerende lov til at aflevere 
sit abstract inden det mundtlige forsvar. 

Studienævnet er enige om, at et manglende eller 
mangelfuldt abstract ikke er grundlag for øjebliklig 
afvisning af opgaven. Når fejlen opdages, får den 
studerende 24 timer til at rette op på fejlen. 

-  

Fastsættelse af særlige fag opgjort i ECTS for 
optagelse på kandidatuddannelsen: 

Studienævnene skal som noget nyt for alle 
kandidatuddannelser fastsætte krav til særlige fag 
eller fagområder opgjort i ECTS, ”der skal være 
opfyldt for, at en bacheloruddannelse, der ikke 
giver direkte adgang til en kandidatuddannelse, 
kan være adgangsgivende”. Dvs. at studienævnet 
skal beslutte, hvor mange ECTS en ansøger med 
en BA-uddannelse, som ikke er direkte 
adgangsgivende, skal have bestået inden for 

ANH giver besked til eksaminatoren på 
bacheloropgaven med det mangelfulde 
abstract om, at den studerende har 24 
timer til at aflevere et fuldt abstract. 

PH kontakter uddannelsesjura for at 
undersøge, om det er i orden, at de 
studerende fremover får 24 timer til at 
rette op på manglende eller for korte 
abstracts til eksamensopgaver. 

- 

PH sætter punktet med fastsættelse af 
særlige fag opgjort i ECTS på 
dagsordenen til næste 
studienævnsmøde. 
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nogle fag/fagområder for at kunne blive optaget på 
kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi. 

Studienævnet har brug for at indhente flere 
oplysninger i forbindelse med dette punkt, så 
punktet sættes på dagsordenen igen til næste 
studienævnsmøde. 

 
 
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 

 


