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Godkendt 

 

Referat af møde i studienævn for Anvendt Filosofi 

Onsdag den 18. marts 2020 

Via Skype for Business   

Studienævn for Anvendt  
Filosofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 18-03-2020 
Sagsnr.: 2019-017-00692 

 

 

Deltagere: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Clara Wolf (CW),  Malan Trygvadottir (MT) Kath-
rine Vognsen (KV)  

Afbud: Robert Christian Thomsen (RCT) 

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

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt   

2. Godkendelse af referat  

Referat er godkendt – med en note om at der endnu ikke er udarbejdet en liste over de ansøgningstyper der 
godkendes uden for møderne.     

3. Dispensation og merit  

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

1. Studienævnet har godkendt et 5. eksamensforsøg i Logik  

2. Studienævnet har godkendt en ansøgning om tilvalgsfag på AU 

  

4. Høring og Information fra studieledelsen  

AAU er i denne tid i undtagelsestilstand, men studieledelsen bekræfter at alle arbejder på at få alle informati-
oner ud til de studerende. Studieledelsen arbejder på løsninger, hvis situationen trækker ud.  

Studienævnet har fra studieledelsen fået en bundet opgave der gør at der skal laves timebudgetter for Efteråret 
2020. Disse skemaer skal vise om uddannelsen kan leve op til kravene i de nye timebånd. – MZ og IMB får 
lavet overblikket klar til studieledelsen senest den 23. marts 2020.  

Timebånd: 
BA – mellem 165 og 225 timer pr. semester, dog min. 120 timers undervisning og 30 timers vejledning  
KA – mellem 121 og 165 timer pr. semester, dog min. 90 timers undervisning og 20 timers vejledning   
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5. Semesterevaluering for efteråret 2019  

Referat af behandling af semesterevalueringer er særskilt uploadet under punktet om semesterevalueringer.  

IMB sender skemaer vedr. hvert modul til de modulansvarlige til kommentering. Kommenteringen behandles 
på SN møde i April.  

6. Fordeling af modulansvarlige i efteråret 2020 

Studienævnet fremlægger følgende udkast til fordeling af modulansvar i efteråret 2020 – udkastet er godkendt 
ud fra den betragtning at vi ved at beholde de samme modulansvarlige, vil kunne reagere på de behandlede 
Surveys og derved forbedre de opmærksomhedspunkter som evalueringerne har givet os.  

 

Bachelor:  
Akademisk og filosofisk introduktionskursus – Jes Lynning Harfeld  

Etik – Jes Lynning Harfeld  

Filosofihistorie – Kresten Lundsgaard-Leth  

Filosofisk dialog og vejledning – Finn Thorbjørn Hansen  

Videnskabsfilosofi – Antje Gimmler  

Logik – Jacob Lautrup Kristensen  

Bachelorprojekter – Jacob Lautrup Kristensen  

 

Kandidat:  
Akademisk formidling – Anita Holm Riis  

Filosofihistorisk oversigt – Anita Holm Riis  

Værklæsning – Endnu ikke afklaret  

Sprogfilosofi – Henrik Jøker Bjerre  

Linjepraktik – Jes Lynning Harfeld  

 

7. Studiemiljø  

a. Studenterpanel på Anvendt Filosofi  

Studenterpanel blev aflyst med baggrund i den situation AAU står i. Mødet afholdes når der igen bliver 
åbnet for aktiviteter på AAU.  

Det er et ønske at der på institutniveau bliver tilbudt et lokale der er forbeholdt de studerende på institut 
for Kultur og Læring til social og faglig sparring.  

Kan der være et eller to lokaler, hvor de studerende vil kunne booke sig ind via webbook, således at 
de vil kunne være sikre på at der er et lokale tilgængeligt.  

Der skal på næstkommende møde i studenterpanel tages en snak de studerene imellem om den 
stemning og kultur der er på uddannelsen.  
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8. Studiets økonomi  

Der er ingen bemærkninger til dette punkt    

9. Eventuelt  

Der er ingen bemærkninger til dette punkt.   
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