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Studienævn for Anvendt 
Filosofi  
Kroghstræde 3 
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
Telefon: 9940 2325 
Email: imb@hum.aau.dk 
 
Dato: 21-04-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01434 

 

Referat af møde i Studienævnet for Anvendt Filosofi  den 21. april 2021 

 

Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Sazvan Salih (SS), Frederik Fjordbæk Bager (FFB) 

Afbud: Henrik Jøker Bjerre (HJB), Kathrine Vognsen (KV), Morten Ziethen (MZ), 

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

Ad 1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt  

Ad 2. Godkendelse af referat  

Referat er godkendt  

 

Ad 3. Dispensation og merit  

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

I. En studerende der har fået godkendt ekstra vejledning til sit bachelorprojekt grundt sygdom i det ordi-

nære forløb  

 

Ad 4. Information fra studieledelsen  

a. Der er igangsat erhvervsdage for de kandidatstuderende. ANH ligger op til om de bachelorstuderende 

også skal deltage på denne dag – FFB bakker op om at dette vil kunne give god mening at de får mu-

ligheden for at deltage – mest i oplæg og måske ikke så meget i workshop – det vil være mest oplagt at 

det bliver 4. semester.  

b. Der er stadig ikke kommet skriftlig melding på, hvor mange studerende vi endeligt må optage på kandi-

datuddannelsen pr. 1. september 2021. ANH følger løbende op på dette og er ligeledes i dialog med 

Else Marie Gjedsted på optagelseskontoret.  
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Ad 5. Godkendelse af undervisningsplaner og timebudgetter for E21  

a. 1. semester – Budget og undervisningsplan er godkendt  

b. 3. semester – Budgetter er godkendt med nedenstående tilføjelser – undervisningsplaner er god-

kendt  

                 Filosofisk dialog og vejledning – der skal stadig skæres 10 timer af budgettet 

                 Videnskabsfilosofi – der kommer nyt og opdateret budget fra Antje  

                 Logik – der er en fejl i forb. faktor– men det er ikke trukket med over i sammentællingen  

c. 5. semester – Budget er godkendt  

d. 7. semester – der kommer en tilrettet undervisningsplan og et nyt budget for filosofihistorisk over-

sigt fra Jacob. Øvrige budgetter og undervisningspaler er godkendt  

e. 9. semester – Der er tildelt 242 timer – disse timer skal også fordeles til eventuelle KA-specialer  

Opfølgning: 

ANH er i dialog med de undervisere, hvor der skal tilrettes i budgetterne   

9. semester – IMB og ANH udarbejder sammen en tekst til semesterbeskrivelsen  

Ad 6. Tilbagemeldinger fra undervisere vedr. evalueringer af E20 

De fremsendte tilbagemeldinger på surveys er læst og noteret af studienævnet – behandling af surveys for E20 

er herefter afsluttet.   

 

Ad 7. Eksamen og dimission – begge dele skal afvikles virtuel  

Eksamen og dimission i sommeren 2021 afvikles digitalt, således som det også tidligere er meldt ud til de stu-

derende. Den gradvise genåbning får ikke indflydelse på planerne.  

 Vi må afvente om der kommer nye udmeldinger fra regeringen.  

 

Ad 8. Studiemiljø  

a. Fagligt forum – SS orientere om at der planlægges at afholde et fagligt forum møde i slutningen af april 

– mødet afvikles online via zoom.  

Er der noget der røre på sig på de forskellige semestre som studienævnet kan reagere på? Meld ende-

lig tilbage til SN, hvis der er noget konkret vi kan gøre for at ændre på de forhold der er nu for de stude-

rene.  

Er der gode ideer til studiestarten i september 2021, som også vil blive afviklet under en eller anden 

form for Corona-restriktioner i større eller mindre grad alt efter, hvordan smitten i samfundet ser ud.  
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Ad 9. Studiets økonomi 

Der er intet nyt til dette punkt  

 

Ad 10. Eventuelt  

a. Det skal ansættes en ny studenterstudievejleder – det godkendes at der ansøges om 2 studenterstu-

dievejleder 

 

 


