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Referat af møde i Studienævnet for Anvendt Filosofi den 18. maj 2022 
 
Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Marie Magelund (MM) 
 
Afbud: Alexander Gol Mozhdeh Haagensen (AGMH), Asbjørn Andreas Fog (AAF), Morten Ziethen (MZ) 
 
Øvrige deltagere: Kathrine Vognsen (KV), Mette Nørgaard Andersen (MNA), Jakob Langaas (JL) og Patricia 
Have (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) 

JL fra alumneforeningen deltager i mødet. 

Invitationer til symposion sendes ud inden længe. 

HJB bekræfter at han holder oplæg til 
arrangementet. 

 

Alumneforeningen sender invitationer 
ud til symposion. 

HJB holder oplæg til symposion. 

3. Dispensation og 
merit 

  

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

Tilvalgsfag på andet universitet: 1 studerende 

Online eksamen: 1 studerende på baggrund af 
bopæl i udlandet 

Ekstra vejledning til bachelorprojekt: 1 
studerende (3 timer) 

Reeksamen-tilmelding på trods af 
bedømmelsen ”U”: 2 studerende, der har fået 
forlænget skriveperiode til specialet 
 

 

4. Ang. semester-
evalueringer og 
slutevalueringer 
E21 (se vedhæftet 
mail fra Finn 
Thorbjørn Hansen) 

Bemærkninger fra HJB ang. slutevalueringer af 
modulerne E21 indhentet fra underviserne: 

Generelt: De studerendes og undervisernes 
forhold til tekster stemmer ikke altid overens – 
f.eks. nævner nogle studerende at de ønsker mere 
gennemgang af tekster i modulet Filosofisk Dialog 

HJB sender referat af evalueringerne til 
PH, så det kan lægges op på 
studienævnets hjemmeside. 

Marie og Anita taler sammen om et 
infomøde for 2. semester om valgfag i 
efteråret på 3. semester. 
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og Vejledning. ANH foreslår at emnet om primær 
og sekundær litteratur tages op på næste 
undervisermøde. 

Antje Gimmler har selv evalueret med de 
studerende på 3. semester, og videreformidler 
mange af deres kommentarer i sin slutevaluering. 

I modulet Logik er der flere studerende, der har 
svært ved at ”knække koden”. MM fortæller at det 
tidligere har været en stor succes at de stærke 
studerende tilbød hjælp til andre studerende. 

I modulet Filosofisk Dialog og Vejledning er det en 
udfordring, at nogle studerende vælger valgfaget, 
fordi de ikke ved at de har andre muligheder. MM 
bekræfter at mange af de studerende ikke er klar 
over, at der er andre valgfag at vælge selvom det 
står i studieordningen. ANH og MM arrangerer i 
fællesskab et møde for at informere de studerende 
bedre. PH vil også undersøge, om det er fordi de 
studerende ikke kan se de andre valgfag, når de 
tilmelder sig moduler i stads. ANH fortæller 
desuden af fire af underviserne skal en tur til 
Agder Universitet i Kristiansand, Norge, for bl.a. at 
undersøge muligheden for at tilbyde et online 
valgfag dér. 

I forbindelse med modulet Værklæsning var der på 
AAU en relevant konference med Andreas Malm 
som keynote speaker, men der var begrænset 
opmærksomhed omkring det blandt de 
studerende. MM bemærker at det var i en 
weekend, hvor det kan være svært for de 
studerende at finde tid til ekstra studieaktiviteter – 
de studerende, der deltog, var dog meget 
begejstrede. 

Især på 9. semester er det svært at fortælle de 
studerende, at der foregår andet end praktik og 
eksamener, så derfor foreslår ANH at der fremover 
kan være en-to ”dukse” på hver årgang, der kan 
hjælpe med at lægge arrangementer op på de 
sociale medier. MM nævner desuden i denne 
sammenhæng at studievejledningen har lavet en 
facebookprofil for at undgå at bruge deres private 
profiler, når de deler info på facebook. 

Anita undersøger mulighederne for at 
tilføje et online valgfag på 3. semester 
fra Agder Universitet, Kristiansand, 
Norge. 

PH undersøger om valgfagene på 3. 
semester er synlige i stads. 

ANH går videre med idéen om ”dukse” 
på de forskellige årgange. 

ANH tager relevante punkter med til 
næste undervisermøde. 

5. Studiepraktik 2022 Studiepraktik afholdes d. 26.-28. oktober 2022. 

MM spørger ind til midlerne i forbindelse med 
studiepraktik, da en underviser og en dimittend 
skal betales for deres deltagelse. 

Dimittenden betales fra studienævnets budget 
(kronebudgettet) og ANH spørger om 
underviseren kan aflønnes fra samme budget. (En 
af underviserne fik sidste år 8 timer fra 
timebudgettet.) PH og ANH undersøger. 

MM laver program med udgangspunkt i 
programmet fra sidste år. Kan først færdiggøre 
programmet når skemaerne for efterårssemesteret 
er klar. 

Eleverne kan deltage i forelæsninger mellem kl. 10 
og 15 (ikke Logik). 

ANH og HJB foreslår at dimittenden til 
studiepraktik kan være enten Freja Gabrielsson 
eller Karen Højmark. 

ANH og PH spørger 
økonomimedarbejder Ole Søsted 
Jespersen om vi kan tage penge fra 
kronebudgettet til at aflønne underviser 
i forbindelse med studiepraktik. 

MNA og PH sørger for at lokalerne er 
store nok til forelæsningerne d. 26.-28. 
oktober. 

MM laver program. 

6. Studiemiljø (fast 
punkt for 

Studienævnet modtaget en skrivelse fra de 
studerende på 2. semester med 21 underskrifter. 

ANH, HJB, AGMH og PH deltager i 
møde med 2. semester d. 19. maj 
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studenterrepræsenta
nter) 

Skrivelsen læses som en klage men er fremlagt 
som en slags evaluering. Et familiemedlem til en af 
de studerende sidder i aftagerpanelet og har sendt 
klagen til studieleder Morten Ziethen, så den er 
nået frem til studienævnet ad denne vej. Den 19. 
maj er de studerende inviteret til et møde hvor 
ANH, HJB, AGMH og PH deltager. På mødet vil 
studienævnet lægge op til at de studerende kan 
uddybe skrivelsen og at der i fællesskab kan 
findes en løsning på de problematikker, de 
fremhæver. Studienævnet vil desuden prøve at 
afklare hvorfor de studerende ikke er gået 
igennem de allerede etablerede 
evalueringskanaler på universitetet, da det er 
opsigtsvækkende, at et familiemedlem, som også 
sidder i aftagerpanelet, er involveret. 

2022.  

7. Studiets økonomi 
(fast punkt) 

Kronebudgettet for Anvendt Filosofi var ved en fejl 
sat ind i en forkert skabelon, så ANH og PH har 
rettet budgettet til i samarbejde med 
økonomimedarbejder Ole Søsted Jespersen. 

Undervisernes tur til Agder Universitet i 
Kristiansand, Norge, blev billigere end forventet. 

Beløbet til tutorerne er sat op, så vi kan ansætte 6 
tutorer i stedet for de 5 der ellers var budgetteret. 

 

8. Eventuelt Opfølgning på punkt fra sidste møde: Timebudget 
og undervisningsplan til modulet Sprogfilosofi, 7. 
semester, 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 
 


