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Godkendt 

 

Referat af møde i studienævn for Anvendt Filosofi 

Onsdag den 19. august 2020 

Via Zoom 

Studienævn for Anvendt Filo-
sofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 19-08-2020 
Sagsnr.: 2020-017-00991 

 

 

Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Clara Wolf (CW), Kathrine Vognsen (KV)  

Afbud: Morten Ziethen (MZ), Malan Trygvadottir (MT) 

Øvrige deltagere: Inger-marie Brun (IMB) som referent  

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt  

2. Konstituering af studienævn  

Anita Naemi Holm er indsat som ny studienævnsformand af dekanen og dette er godkendt via Valgsekretari-
atet 

3. Dispensation og merit  

a. Ansøgning om merit – Den studerende kan ikke få merit i forbindelse med opstart på kandidatuddan-
nelsen i Anvendt Filosofi.  

b. Ansøgning om merit for PBL – den studerende får merit, men opfordres til at følgende modulet, da der 
vil blive lagt vægt på den filosofiske tilgang til projektarbejdet.  

c. Ansøgning om merit for PBL – den studerende får merit, men opfordres til at følgende modulet, da der 
vil blive lagt vægt på den filosofiske tilgang til projektarbejdet.  

d. Ansøgning om merit for PBL – den studerende får merit, men opfordres til at følgende modulet, da der 
vil blive lagt vægt på den filosofiske tilgang til projektarbejdet.  

e. Gennemgang af behandlende dispensationer og meritter foretaget uden for studienævnsmøderne 

I. Der er givet dispensation til udsat aflevering er eksamensopgave i erkendelsesteori og meta-
fysik på baggrund af lægeerklæring  

II. Der er givet dispensation til udsættelse af aflevering af speciale samt ekstra vejledningsmøde 

III. Der er givet dispensation til at deltage i PBL reeksamen uden forudgående deltagelse i ordi-
nær eksamen – dette da den studerene var i god tro og troede han havde afleveret korrekt.  
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IV. Der er givet dispensation til at deltage i Politisk filosofi reeksamen uden forudgående delta-
gelse i ordinær eksamen – dette da den studerene var i god tro og troede han havde afleveret 
korrekt.  

V. Der er givet dispensation til et 4. eksamensforsøg i Politisk filosofi  

  

IMB sender svar til ansøgerne.  

 

4. Information fra studieledelsen  

ANH orientere om at der i studieledelsen lokalt på instituttet og i fakultetsledelsen arbejdes intenst på at vi kan 
blive klar til semesterstart på trods af Corona. Et af de vigtigste punkter vi skal følge op på, er at der kommer 
klare udmeldinger til os og de studerende om, hvordan vi forholder os til klyngerne, hvad må vi, og hvad må vi 
ikke inden for de enkelte klynger. 

Det er af undervisergruppen bestemt at alle semester skal arbejde i klynger – dog ikke på 5. og 9. semester, 
hvor de studerende primært er her til vejledning.   

5. Evalueringsprocedure  

Det er vigtigt at vi i forbindelse med bearbejdelse af evalueringsskemaer, sørger for at studerende og andre 
interessenter kan få indblik i, hvordan studienævnet arbejder med evalueringerne.  

 

KV orienterer derfor om at vi skal have gennemarbejdet proceduren for vores evalueringsrapport i henhold til 
nedenstående:  

 

Jf. Lov om gennemsigtighed<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/810> samt AAU’s Procedure for 
evaluering af undervisning, semestre og uddannelser<https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAs-
sets/450/450217_procedure-for-evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelser-2019.pdf> skal de 
kvantitative data fra de studerendes evalueringer være offentliggjorte og tilgængelige på studienævnets 
og/eller instituttets hjemmeside. Dette skal ske seks måneder efter, at semesteret er afsluttet. Endvidere skal 
institutlederen sikre, at der er udarbejdet en plan for evaluering (også kaldet decentral procedure for evalue-
ring af undervisning, semestre og uddannelse). Af denne plan skal det fremgå: 
 
Hvilke evalueringsmetoder, der anvendes 
Hvem, der gør hvad og hvornår 
Hvordan relevante aktører bliver inddraget i evalueringsprocessen 
Hvilket dokumentationsmateriale, der ligger til grund for behandling i studienævnet 
Hvordan analyse af og opfølgning på evalueringerne foregår 
Hvilken form for tilbagemelding, de studerende kan forvente som svar på deres medvirken, og hvordan øv-
rige deltagere og interessenter i evalueringerne modtager tilbagemelding på evalueringsresultaterne samt 
eventuelt igangsatte tiltag 
 
https://www.learning.aau.dk/studien%C3%A6vn-Filosofi/evaluerings-procedure/ 
Opmærksomhedspunkter: 
•       Flere steder har det ikke været muligt (for Strategi og Kvalitet) at finde links til studienævnets evaluerin-
ger og/eller plan for evaluering – ok for AF 
•       Flere steder findes resultaterne ikke for de seneste evalueringer (jf. at evalueringerne skal være tilgæn-
gelige senest seks måneder efter semestrets afslutning). ok for AF. 
•       Flere planer for evalueringer mangler beskrivelser af nogle af punkterne, som de jf. proceduren skal 
indeholde. Særligt punktet vedr. beskrivelsen af, hvordan de studerende modtager tilbagemeldinger på eva-
lueringsresultaterne og eventuelle igangsatte tiltag, mangler i flere af de tilgængelige planer for evaluering. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/810
https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/450/450217_procedure-for-evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelser-2019.pdf
https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/450/450217_procedure-for-evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelser-2019.pdf
https://www.learning.aau.dk/studien%C3%A6vn-Filosofi/evaluerings-procedure/


 

3 

 

Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at det ikke bliver gjort i praksis, men det er et vigtigt element iht., 
at de studerende oplever et udbytte af deres besvarelse, og dermed er fokus på dette generelt vigtigt. 

  

HJB gennemgår oplæg fra KV og sender hende og SN kommentarer til, hvordan vi kommer til at leve op til kravene. HJB 
og KV forsætter det videre arbejde.  

 

6. Særlig frafaldsindsats i forbindelse med COVID-19 

ANH orientere om at vi har været til møde vedr. den særlige indsats for at finde de studerende der er særlig 
udsat for at være frafaldstruet på baggrund af COVID-19 – IMB har gennemgået en liste over udsatte stude-
rende og sendt den retur til studievejledningen – de tager kontakt til de studerende og følger op. Underviser-
gruppen har fremsendt følgende punkter til arbejdsgruppen som de gerne vil have at der er fokus på i sam-
menfatningen af arbejdet:  

 Er uddannelsens mål, formål og beskæftigelsesmuligheder et tema for de frafaldstruede? 

 Er selve undervisningen et tema? 

 Er kontakten med andre studerende et tema? 

 Er kontakten til undervisere et tema? 

- og i alle spørgsmålene: hvorfor, hvordan? 

Desuden er vi selvfølgelig interesserede i at vide, hvordan studerendes egen indsats spiller sammen med 
disse eventuelle temaer. 

   

ANH og IMB orientere studienævnet, når arbejdet fra studievejledningens side er afsluttet og en endelig rapport er offent-
liggjort. Dette både fra hele AAU og specifikt for Anvendt Filosofi  

 

7. Studiemiljø og studiestart  

a. Studiestart – IMB orientere om arbejdet med tutorgruppen i forhold til planlægning af studiestart – 
gruppen arbejder meget konstruktivt med alle de nye tiltag der skal overholdes. Det er planlagt at 
tutorgruppen udarbejder en liste over mulige aktiviteter de vil gennemføre, og hvornår aktiviteterne 
kommer til at foregå, bliver afhængig af vejrudsigten da mange af tiltagene er planlagt til at være ude 
af hensyn til at kunne nedbringe risikoen for smitte af COVID-19. Program og aktiviteter skal forud for 
studiestarten godkendes af studieledelsen.  

b. Studiemiljø – CW vil gerne sætte fokus på studenterpanelet i det kommende semester og aftaler med 
MT, hvordan de får det startet op under de nye rammer om Corona.   

IMB sender Program og aktiviteter til godkendelse ved studieledelsen 

 

8. Studiets økonomi  

Der er intet nyt til dette punkt, det kan dog oplyses at ANH og IMB afholder møde med Ole Søsted i forhold til 
at ANH skal sættes ind i den økonomiske del af studienævnet.   
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9. Eventuelt  

a. Procedure for tvungen gruppeeksamen – hvordan skal processen være? Og hvilke muligheder er der 
for dispensation til ikke at skrive i grupper.  

Man kan skrive alene, hvis man kan underbygge en dispensationsansøgning med en lægeerklæring. 
Proceduren skal afklares i undervisergruppen.  

b. ANH orientere om at der har være afholdt undervisermøde i undervisergruppen og undervisergruppen 
har bestem at der på anvendt filosofi skal undervises i klynger – vi afventer besked fra studieledelsen 
om, hvordan vi og de studerende skal agere under studiestarten.  

c. Der er fra undervisergruppen ytret ønske om at specialets længden ændres – Dette skal med på næste 
SN-møde… 

  

a. vi venter på svar om klynger  

b. snak om, om der  skal søges disp. Til gruppedannelsen jf. studieordningen  

 


