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Referat af møde i Studienævnet for Anvendt Filosofi  den 24. november 2021 
 
Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Henrik Jøker Bjerre (HJB) 

Afbud: Morten Ziethen (MZ), Sazvan Salih (SS), Marie Magelund (MM), 

Øvrige deltagere: Kathrine Vognsen (KV), Inger-marie Brun (IMB) som referent 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt – dog er punkt 3 og delvist punkt 5 udskudt til næste studienævnsmøde den 15. de-
cember 2021.  

Ad 2. Godkendelse af referat  

Referat er godkendt  

Ad 3. Samarbejde med Anvendt Filosofis Alumneforening   

Punktet er udskud til møde den 15. december 2021.   

 

Ad 4. Dispensation om Merit   

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

I. En studerende har fået dispensation til at skrive projekt i Sprogfilosofi alene  

II. En studerende har fået dispensation til at skrive projekt i Sprogfilosofi alene  

III. En studerende har fået dispensation til at deltage på sidefag på trods af manglende ECTS-point  

Ad 5. Kvalitetsstatus og Handleplan   

Kort orientering fra ANH - studienævnet er indkaldt til møde med studieledelsen i januar 2022 med henblik på 
snak om fremsendt datapakke – ANH arbejde med datapakken og orienterer studienævnet på næste møde 
forud for mødet med studieledelsen.  
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Den endelige handlingsplan udarbejdes først efter mødet med studieledelsen.  

Kvalitetsgennemgangen af uddannelsen er i dette år på trin 3 af 6.  

Opfølgning: 

ANH arbejder videre med arbejdet med datapakken.  

ANH orienterer på mødet i december, studienævnet om, hvad vi gerne vil vende med studieledelsen på mødet.  

Ad 6. Legalitetskontrol af nye studieordninger  

Der har været legalitetskontrol af de nye studieordninger der får virkning fra 2022, punkterne gennemgås og 
rettes til – der bliver svaret følgende til Uddannelsesjura:  
 
1. Problembaseret Læring, vi ændre i teksten, således at det kommer til at fremgå at både det skriftlige og 
mundtlige bidrag tæller i bedømmelsen – og derfor skal eksamensformen være skriftlig og mundtlig – IMB retter  
 
2. Filosofihistorie, her skal eksamensformen hedde mundtlig, da de 5 ugeopgave ikke kan defineres som et 
projekt og de tæller ikke med i bedømmelsen til eksamen.  

3. §7 adgangskrav - IMB retter til  
 
4. §17 – IMB retter til  
 
5. §18 KA – IMB får lavet de nye forløb, der bliver søgt om udsættelse af fristen for dette.  
 
6. §17 KA – IMB retter til  
 
7. Titler på moduler - det kan godt tænkes at de skal ændres som vi snakkede om, men da det har været et 
ønske fra aftagerpanelet at de har heddet noget med specialisering, skal studienævnet bruge lidt tid på at finde 
ud af, hvad de bedst kan / skal ændres til – så det bliver ikke lige nu..  
 
8. I forhold til tekst omkring det at blive bedømt ens – det er ok at det slettes, når bare vi er enige om at til pro-
jekter, hvor der er mundtligt forsvar, så er hele projektet gruppens samlede ansvar og det er på baggrund af 
den mundtlige præsentation at det er muligt at bedømme de studerende individuelt, som vi også snakkede om i 
telefonen  
 
Opfølgning: 

IMB laver skrivelse til Uddannelsesjura og sender Cc. Til ANH  

Ad 7. Eksamensform på Miljøfilosofi på 4. semester  

 
Modulansvarlig Jes Lynning Harfeld har fremsendt et ønske til studienævnet:  
 
Nuværende tekst i studieordningen:  
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En individuelt udarbejdet artikel inden for det miljøfilosofiske felt. Artiklen kan tage form af enten en videnskabelig tids-
skriftsartikel eller en formidlingsartikel. Vælges formidlingsartikel må denne højst være 4 sider og suppleres af (min. 3 
siders) akademiske arbejdsblade, hvori artiklens emne behandles og uddybes. 

Sidetal: Mindst 7 og højst 10 sider. 
 
Jeg vil gerne have dispensation fra studienævnet til 1) at kunne tilbyde de studerende, der måtte ønske det, at de kan 
lave en video eller podcast i stedet for en skriftlig formidlingsartikel – og 2) at de studerende, der måtte ønske det, kan 
arbejde i grupper ligesom de har muligheden for i de to andre fag på det semester. De to ønsker er ikke hinanden udeluk-
kende, så hvis jeg kun kan få et ønske til Jul, så må jeg jo leve med det. 

 
HJB – vi skal overveje om vi er kvalificeret til at bedømme video / podcast – hvad er det der skal bedømmes, er 
det kun det faglige indhold eller skal set up også bedømmes.  
 
Teksten i studieordningen skal omhandle kriterier for bedømmelse - Spøg Jes.  
 
Hvordan skal det skrives ind i studieordningen. – ANH kontakter Uddannelsesjura.  
 
Studienævnet er som udgangspunkt åben for at der kan dispenseres i studieordningen, dog er det vigtigt at vi 
forud for en endelig dispensation, har ovenstående på plads.  

Opfølgning: 

ANH kontakter både Jes og Uddannelsesjura  

Ad 8. Studiemiljø  

a. Fagligt Forum – der har ikke været afholdt fagligt forum siden sidst.  

b. Det kan oplyses at besvarelser vedr. det fysiske arbejdsmiljø er behandlet på et institutrådsmøde og de 
punkter der har skulle formidles videre i systemet er samlet sendt videre fra instituttet.  

 

Ad 9. Studiets økonomi  

ANH og IMB er indkaldt til møde med Ole Søsted i forhold til budgettering af krone-bevillingen for 2022 på mø-
det vil der også blive samlet op på forbruget i 2021.  
 
IMB indstiller til at studienævnet skal bruge nogle midler på at få ansat endnu en studenterstudievejleder, såle-
des at vi har 2. arbejdet igangsættes, således at vi kan ansætte en i starten af 2022.   

Opfølgning: 

IMB igangsætter ansøgningsprocedure.  

Ad 10. Eventuelt  
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a. Vi skal planlægge en juleafslutning for hele 7. semester – IMB følger op med Marie på om hun vil 
hjælpe. 
 
 


