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Referat af møde i Studienævnet for Anvendt Filosofi  den 26. august 2021 
 
Deltagere: Anita Naemi Holm (ANH), Henrik Jøker Bjerre (HJB),  

Afbud: Sazvan Salih (SS), Frederik Fjordbæk Bager (FFB) 

Øvrige deltagere: Kathrine Vognsen (KV), Morten Ziethen (MZ), 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. Behandling af førstartsmerit – Bacheloruddannelsen  

I. En studerende har fået tildelt førstartsmerit for:  
Filosofihistorie 
Etik  
Argumentationsteori 

 

II. En studerende har fået tildelt førstartsmerit for: 
Filosofihistorie 
Etik  
Politisk filosofi  
Erkendelsesteori og metafysik  
Argumentationsteori  
Logik  
Bachelorprojekt  
  

III. En studerende har fået tildelt førstartsmerit for: 
Filosofihistorie 
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Etik  
Politisk filosofi  
Erkendelsesteori og metafysik  
Argumentationsteori  
Logik  
Bachelorprojekt  

IV. En studerende har fået afslag på førstartsmerit  

 

b. Behandling af førstartsmerit – Kandidatuddannelsen 

I. En studerende har fået afslag på førstartsmerit  

 

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

II. En studerende har fået dispensation til at starte på kandidatuddannelsen – den studerende 
mangler 15 ECTS på sit sidefag, men kan starte op på en dispensationsramme indtil de mang-
lende ECTS er bestået. Den studerende skal være OBS på at han kun må bestå 30 ECTS på 
kandidatuddannelsen mens han er på dispensationsrammen.  

 

Opfølgning: 

IMB sender meritskrivelser og afslag til de studerende.  

Ad 4. Information fra studieledelsen  

a. Studieordningsændringerne færdige for så vidt angår modulbeskrivelserne – de skal på næste studie-
nævnsmøde i september til endelig godkendelse inden de bliver sendt til fakultet.  

b. Streaming af undervisning – Der kommer overordnede retningslinjer fra studieledelsen, som skal for-
midles videre til undervisergruppen.   

Opfølgning: 

a. IMB sætter det på som punkt til næste møde.  

  

Ad 5. Snak om individuelt studieforløb for ny studerende på KA   

Der er tale om en principiel diskussion, om hvorvidt en studerende kan starte op direkte på 9. semester og der-
ved skal have en individuel studieordning. Kan studienævnet godkende at den studerende får den udarbejde 
studieplan.  

Studienævnet skal gøre den studerende opmærksom på at det ikke er en optimal løsning at starte op på prak-
sissemesteret, da det vil kunne give den studerende nogle faglige udfordringer, samtidig med at den studeren-
des praksis sted, skal være opmærksom på at den studerende er i et praksisforløb uden forudgående undervis-
ning.  
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Studienævnet gør opmærksom på at den progression der er i uddannelsen som udgangspunkt skal følges.  

Opfølgning: 

ANH snakker med den studerende om hendes muligheder og begrænsninger ved at følge en individuelt tilrette-
lagt studieplan.  

Ad 6. Nyt årshjul for studienævn set i forhold til årshjul fra strategi og kvalitet  

På baggrund af de nye tiltag fra bl.a. kvalitet og analyse, vil det være en god idé at studienævnet får udarbejdet 
et årshjul for de opgaver som studienævnet skal arbejde med hen over året. Dette vil bl.a. bidrage til et større 
overblik over studienævnets opgaver.  

Opfølgning: 

IMB laver et udkast til årshjul i samarbejde med KV, således vi sikre at alle kvalitetsmål bliver opfyldt.  

Ad 7. Studiemiljø   

a. Fagligt Forum - Vi skal I studienævnet sikre at studienævnets studenterrepræsentanter sikre at der bli-
ver igangsat et netværk blandt de studerende på tværs af årgange. Hvis det ønskes kan vi eventuelt 
inddrage studenterstudievejleder Marie Magelund til opgaven, hvis hun ønsker at være en del af opga-
ven og har ledige ressourcer til det.  

 

Opfølgning: 

a. Det skal med som et opmærksomhedspunkt på næste dagsorden, således at vi får det sat i kalenderen 
hos de studerende.  

Ad 8. Studiets økonomi  

a. Ekstra midler til studiestart – ANH har godkendt at RUS-teamet tildeles i alt kr. 3.500,00 til deres stu-
diestart til afvikling af arrangementer for de studerende på 1. semester.  

b. Studienævnet har som der tidligere er drøftet i nævnet, en ekstra pulje af penge til studiefremmende 
aktiviteter, ca.  32.000,00. Der skal laves et overblik over, hvor meget og hvor lidt der er brugt indtil vi-
dere. ANH oplyser at ca. halvdelen af puljen er afsat til timer til videnskabelige assistenter.    

Opfølgning: 

Anita og IMB skaber et overblik over hvad vi har og hvor meget vi skal arbejde videre og hvad har vi brugt på 
forplejning….  

Ole Søsted har lovet at udarbejde en liste over, hvilken timepris vi ca. skal afregne til vores videnskabelige as-
sistenter for at kunne udarbejde et korrekt regnskab over forbrug af puljen.  
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Ad 9. Eventuelt  

Der er ingen punkter til eventuelt.  


