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Godkendt 

 

Referat af møde i studienævn for Anvendt Filosofi 

Onsdag den 28. oktober 2020 

Via Zoom  

Studienævn for Anvendt Filo-
sofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 28-10-2020 
Sagsnr.: 2020-017-00991 

 

 

Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Malan Trygvadottir (MT), Kathrine Vognsen 

(KV) 

Afbud: Morten Ziethen (MZ), Clara Wolf (CW) 

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

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt   

2. Godkendelse af referat  

Referat er godkendt   

3. Dispensation og merit  

a. Ansøgning om individuelt tilrettelagt sidefag på tompladsordning 

Den studerende kan tilbydes følgende sidefag:  

E20 - Filosofihistorie. I alt 15 ECTS  
F21 - Politisk filosofi + Filosofi i anvendelse. I alt 15 ECTS 
E21 – Værklæsning i alt 15 ECTS  
F22 - Erkendelsesteori og metafysik + Argumentationsteori. I alt 15 ECTS 
E22 – Sprogfilosofi i alt 15 ECTS  
F23 – Filosofisk undersøgelse – i alt 15 ECTS  

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

I. En studerende har fået dispensation til at modtage 2 ekstra timers vejledning i forbindelse 
med færdiggørelse af BA-projekt  

II. En studerende har fået delvis dispensation til at skulle eksamineres alene i akademisk formid-
ling og til at arbejde i en gruppe på 2 i Sprogfilosofi – ansøgningen er lægefagligt dokumente-
ret  

III. En studerende har fået dispensation til at følge undervisning via zoom, i det omfang situatio-
nen er således at vi udbyder det – ansøgningen er lægefagligt dokumenteret 
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IV. En studerende har fået dispensation til forsinket aflevering af ugeopgave i filosofihistorie – 
dispensation er givet på baggrund af usædvanlige forhold  

V. En studerende har fået et 6. eksamensforsøg i logik – ansøgningen er lægefagligt dokumen-
teret  

VI. En studerende har fået et 4. eksamensforsøg i logik – dispensationen er givet på baggrund af 
usædvanlige forhold  

VII. En studerende har fået et 4. eksamensforsøg i logik – dispensation er givet på baggrund af 
udsædvanlige forhold 

IMB sender svar til den studerende  

 

4. Nyt fra Studieledelsen 

Der er afholdt møde med aftagerpanelet, det var et godt og konstruktivt møde og ANH har fået specifikke 
tilbagemeldinger 

Agder universitet ønsker samarbejde med Anvendt Filosofi, ANH er i kontakt med dem og skal følge op på de 
aftaler der er lavet i forvejen og følger op på hvordan vi kommer videre herfra – de har en uddannelse i Anvendt 
Filosofi og der kan være et muligt samarbejde.    

5. Eksamensafvikling – fysisk eller digitalt 

Hvilke muligheder skal der udbydes og skal det besluttes specifikt hvilke moduler vi udbyder hvilke eksaminer 
på?  
 
Studienævnet vurderer på baggrund af diskussion at det bliver lagt ud til hver koordinator at melde ønske ind 
til eksamensform digitalt / fysik. Der er dog nogle moduler, hvor studienævnet beslutter på forhånd, hvordan 
eksamen afvikles:  

5. Semester – Rent fysisk – begrundelsen herfor er at censor kan være den samme på grund af faglig bredde 
– censor får mulighed for at være med online, hvis dette ønskes.   

9. semester – praksiseksamen bliver 100% online 

10. semester – En kombination, hvor den studerende og vejleder er sammen i Aalborg og censor er med via 
zoom – dette begrundes med at vi ved denne løsning, kan sikre at vi får den fagligt stærkeste censor uden at 
skal tage hensyn til logistik og rejseafvikling.   

IMB sender mail ud – læg op til at det den kan vendes med Anita og Henrik  

 

6. Afsluttende behandling af surveys – tilbagemeldinger fra modulansvarlige  

Der er kommet tilbagemeldinger fra ca. 50% af de modulansvarlige. Studienævnet har gennemgået tilbage-
meldingerne og taget dem til efterretning. 

 

Fremadrettet er det aftalt at studienævnets behandling bliver sendt ud til underviserne til orientering og even-
tuel kommentering – især der, hvor der er konkret kritik  

 

Det skal sikres at der bliver sendt ud fordelt på linjer, i alle de tilfælde, hvor det er muligt.  
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HJB skal verificerer og eventuelt rettet vores evalueringsproceduren – kvalitetssikring af uddannelsernes pro-
ceduren. Der er deadline for dette til årsskiftet. Verificeringen sker i samarbejde med KV.  

  

7. Opfølgning på HUM studiemiljø – mail er vedhæftet 

Akustik på gangarealerne  

Stole i undervisningslokaler – egner sig ikke til undervisning i op til 4 timer ad gangen.   

IMB melder tilbage til team uddannelse med punkter  

 

8. Modulansvar og timefordeling for foråret 2021 

Semester og fagmodul BA F21 Koordinator 

  

2. Politisk Filosofi Kresten 

2. PBL Kresten 

2. Erkendelsesteori og metafysik Henrik 

2. Argumentationsteori Jacob T. M. 

  

4. Sundhedsfilosofi Antje 

4. Miljøfilosofi Jes 

4. Organisationsfilosofi Kristian 

  

 

Semester og fagmodul KA F21 Koordinator 

  

8. Filosofisk Undersøgelse Antje 

8. Kultur- og 

subjektivitetsfilosofi 

Henrik 

8. Politisk og økonomisk 

filosofi 

Jens 

8. Bæredygtigheds- og 

teknologifilosofi 

Jes 

8. Organisations- og Finn 
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dialogfilosofi 

8. Tværgående linjeundervisning + linjeeksamen + intern 
censur 

Anita  

  

  

9. Frafaldstruede studerende – status for efteråret 2020 

Kandidater 

I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 15 (23) studerende i rød kategori (dvs. de studerende der 
er mere end 15 ECTS bagud) og 9 (11) studerende i gul kategori (dvs. studerende som er bagud med ml. 6 -
15 ECTS).  
IMB har sendt 8 (6) mails ud til studerende i rød / gul kategori, som er potentielt frafaldstruet, da de er bagud 
med mere end 15 ECTS points. De øvrige studerende, er der kontakt til og disse er ikke frafaldstruet. Der er 
lavet individuelle studieplaner for de fleste, primært grundet sygdom. 
 
Bachelor 

– I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 22 (33) studerende i rød kategori (dvs. de studerende 
der er mere end 15 ECTS bagud) og 6 (28) studerende i gul kategori (dvs. studerende som er bagud med 
ml. 6 -15 ECTS).  
IMB har sendt 11 (16) mails ud til studerende i rød / gul kategori, som er potentielt frafaldstruet, da de er 
bagud med mere end 15 ECTS points. De øvrige studerende i rød og gul kategori, er der kontakt til og disse 
er ikke frafaldstruet. Der er lavet individuelle studieplaner for de fleste, primært grundet sygdom og barsel.   

Tallene for både KA og BA ligger en smule under niveauet for F20 

Tallene i () er fra F20 

  

10. Forventninger til uddannelsens årgangsansvarlige 

Det har tidligere været procedure at der til hver årgangsansvarlig er blevet tildelt 20 timer pr. årgang. Men på 
grund af det faldende timetal til uddannelsen, skal denne post gentænkes. Det er derfor bestemt at hver år-
gangsansvarlig for de 20 timer skal sikre at der som min. gennemføres følgende:  

Den årgangsansvarlige skal mødes med årgangen 3 gange i løbet af semesteret evt. på zoom.   

1. Et opstartsmøde  

2. En midtvejsevaluering  

3. En slutevaluering  

 

Timetildelingen til hver semesteransvarlig bliver i alt15 timer – 2., 4. og 8. semester  

  

ANH Melder dette ud til de årgangsansvarlige  
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11. Fælleshumanistisk valgfag i foråret – mail er vedhæftet 

Studienævnet beslutter at sende det udbudte valgfag ud til de studerene til orientering. Valgfaget vil ikke blive 
skrevet ind i studieordningen, da de ikke udbydes i efterårssemesteret, hvor det er naturligt for 3. semester at 
tage valgfag.  

12. Studiemiljø – fast punkt 

a. Studenterpanel ved studienævnets studenterrepræsentanter – Malan og Clara har afholdt studenter-
panel via zoom og der mødte desværre ingen op.  

             Der har været introduktion til studenterpanel og studenterstudievejlederne på 1. semester – der var 
desværre ikke stort fremmøde fra de studerendes side.  

b. Studiemiljø – der henvises til punkt 7, hvor miljøet kort blev drøftet. Der er enighed om at de fysiske 
rammer er blevet klart forbedret.  

13. Studiets økonomi – fast punkt 

Der arbejdes på en ny budgetmodel, som snarest vil blive fremlagt. Studiet har som det ser ud nu, ikke mulig-
hed for at fastholde sine aktiviteter.   

IMB følger op over for studienævnet når den nye budgetmodel er klar.  

 

14. Eventuelt 

ANH – der er mulighed for markedsføring af Anvendt Filosofi via video – vi skal byde ind med hvilken stude-
rende der skal spørges om dette.  

 

  

IMB Sender mail ud til de studerende der har indgået i tutorteamet med forespørgsel. 

 

 


