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Kroghstræde 3, lokale 2.107 

Studienævn for Anvendt  
Filosofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 11-12-2019 
Sagsnr.: 2019-017-00692 

 

 

Deltagere: Morten Ziethen (MZ), , Malan Trygvadottir (MT), Kathrine Vognsen (KV) 

Afbud: Robert Christian Thomsen (RCT), Betina Elling (BE) Mette Hvillum (MH), Henrik Jøker Bjerre (HJB), 

Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG) , Ferhan Keskin (FK)   

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

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt med følgende kommentarer:  

a. Punkt 6 bliver kort gennemgået og MZ tager eventuelt et opfølgende snak med HJB på baggrund af 
mødets udfald  

b. Punkt 9 – vi skal snakke om suppleanter både for VIP og studerende 

c. Punkt til eventuelt: Ansøgning om midler til heldagsarrangement for bl.a. kandidatstuderende – mid-
lerne skal dække kaffe, kage og bespisning til oplægsholdere.  

d. Punkt til eventuelt – Opfølgning på aftagerpanelmøde   

2. Godkendelse af referat  

Godkendt  

3. Dispensation og merit  

a. Studienævnet godkender ansøgning og den studerende får dispensation 

b. Studienævnet godkendt forhåndsansøgningen – Den studerende skal være OBS på om den kombination 
han ønsker giver adgang til den kandidat han gerne vil ind på.  

c. Studienævnet kan ikke give forhåndsgodkendelse på baggrund af de nye oplysningerne – det forudsættes 
stadig at den studerende indhenter dokumentation for at filosofien er et hovedtema i undervisningen. Studie-
nævnet er ansvarlig for at den studerende har en profil der svarer til studieordningens krav om viden, færdig-
hed og kompetencer.   

d. Ingen   
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4. Opfølgning op ønsker til forbedring af det fysiske studiemiljø 

Undersøgelsen bygger på en beslutning om at der frigives en sum penge til studiemiljøet på bl.a. Kroghstræde 
3.  
Vi ønsker at det skal noteres at de studerende mangler: 

1. et rum til at være social 

2. Fleksible undervisningslokaler, som kan indrettes til 3 eller 4 gruppearbejdspladser når semester har 
været i gang i ca. 2 måneder,  

3. Stikkontakter til langborde i kantinen virker stort set aldring  

4. Grupperum, hvor det er let for de studerende at se, hvad der er ledigt  

MZ orienterer om at han tidligere har været i dialog med dekan Henrik Halkier (HUM) om bl.a.: 

1.  studiearbejdspladser, herunder pavilloner i atriumgården ved kantinen 

2. studierum til at være social,  

3. kantinen, den må kunne udnyttes bedre – både i forhold til åbningstider, udvalg og priser.   

IMB sender punkterne til de uddannelsesansvarlige som herefter tager punkterne med samlet fra instituttet.  

 

5. Høringer og information fra studieledelsen – herunder møde om handleplan 

a. KV orienterer om at hun er med i arbejdsgruppen om selvevaluering, herunder handleplan – der er et 
ønske om at processerne skal laves om, er det ønske om at instituttet kører max 2 studienævn pr. rul 
– dette for at højne den support der fra instituttet der skal stilles til rådighed. Det er nu et 6 årigt rul i 
forhold til selvevaluering, hvor det tidligere har været hver 3. år.  

b. Der har været afholdt handleplansmøde hos prodekan Falk Heinrich. Mødet var en åben snak mellem 
pro-dekan, institutleder Keld Thorgård, studieleder Robert Christian Thomsen, studienævnsformand 
Morten Ziethen, Kathrine Vognsen, Mette Jørgensen og Inger-marie Brun. Mødet var en gennemgang 
af den igangværende handleplan for uddannelsen, hvor vi er i gang med år 2, samt studienævnsrap-
porten for Anvendt Filosofi.  

SPØRG MORTEN OM DER SKAL INDSÆTES PUNKTER?   

6. Gennemgang af liste over adgangsgivende uddannelser til kandidat i Anvendt Filosofi   

Listen over adgangsgivende uddannelser er blevet til, da uddannelsen blev oprettet og er ikke efterfølgende 
blevet rettet til.   

Filosofi handler om alt og er derfor stort set kompatibelt med stort set alle studieretninger. Derfor er det et 
argument at vi forsætter med listen i dens helheld, da stort set alt er relevant og at filosofien vil kunne bidrage 
understøttende til mange typer af uddannelser, herunder både specialistfag og generalistfag.  

Hvis man kommer fra en ikke humanistisk baggrund, vil det oftest være et tegn på at der virkeligt er tænkt 
meget over baggrunden for at vælge den anvendt filosofi til og derfor er opmærksom på at den baggrundsfag-
lige viden kan være en udfordring. Dette tager vi fra studiets side hånd om, ved at arbejde med en studieord-
ningsændring på sigt der tilbyder et nyt fag på 7. semester. Dette bliver et fag der tager udgangspunkt i PBL 
2.0, hvor vi tydeliggør over for de studerende, hvordan man med en filosofisk tilgang anvender PBL, måde i 
forbindelse med projektarbejde, men også som en tilgang til løse problemstillinger generelt. Dette vil medfører 
at vi fra studiets side kan favne de studerende der ikke starter på kandidaten med en forforståelse for proble-
matikken og de humanistiske grundtanker. 

Det vi ser nu, er at det oftest er studerende med humanistisk eller sundhedsfaglig baggrund der søger ind på 
studiet. 
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Beslutning - Vi fastholder listen i dens nuværende form på baggrund af at det er vigtigt at fastholde bredden.   

7. Orientering om udbud af linjer på 8. semester i foråret 20 

Med baggrund i de udmeldinger fra studieledelsen om at vi på studienævnet skulle tilbageholder 5 % af ti-
merne, i tilfælde af at HUM / SAMF ikke fik det tiltrænge taxameterløft, blev det på tidligere studienævnsmøde 
bestemt at der skulle være min. 10 studerende på en linje for at den blev oprettet. Det gik således at de 
studerende fordelte sig meget jævnt på linjerne. Dette har medført at følgende linjer bliver udbudt i foråret 
2020:  

a. Politisk og økonomisk filosofi  

b. Bæredygtighedsfilosofi  

c. Kulturfilosofi  

d. Sundhedsfilosofi  

e. Organisationsfilosofi  

Der er efterfølgende sket det at de 5% timer vi har skulle tilbageholde på studiet er nu blevet frigivet, og det er 
på bagkant svært at indlemme disse timer i de fastlagte planer. Studienævnet påtænker at bruge timerne i 
efteråret 20 og her skal timerne prioriteres til vejledning, da dette er et af de tal, hvor vi ikke lever op til fakultets 
normtal. Timer der skal gives i foråret skal være til ekstra aktiviteter der bærer præg af vejledning generelt.  

Skal der måske tænkes i at inviterer ekstern undervisning ind på linjerne.   

Timer kan også bruges på instruktor undervisning på 4. semester.   

8. Orientering om indstilling til årets underviser 

MT orientere om at Studienævn for anvendt filosofi indstiller Kresten Lundsgaard-Leth som årets underviser med føl-

gende kommentarer:  

” Kresten er fyldt med god energi og fabelagtige eksempler. Med det formår han at gøre undervisningen levende og nem-

mere at forstå. Man kan mærke at han elsker filosofien og filosofien elsker ham. Kresten er magisk.” 

Kresten møder altid velforberedt og engageret frem til undervisning. Dette smitter af på alle elever i klasselokalet. Han er 

en fantastisk formidler, og ekstraordinært dygtig til at gøre svær teori tilgængelig og overskuelig. Måden stoffet formidles 

på, giver de studerende lyst til at dykke længere ned i det. 

”Kresten formidler viden på en meget spændende måde - meget jordnær og behagelig anlagt - stærkt fagligt niveau til 

undervisningen. Gid faget (filosofihistorie) varer ved længe endnu!” 

Undervisningen er velstruktureret og engagerende, styrket af veludtænkte powerpoints, der hjælper med at overskuelig-

gøre svær teori. Kresten leverer altid med højt humør sjove og jordnære eksempler, der øger engagement og forståelse, 

og derigennem indlæring, hos de studerende. Han sørger for at have friske memes med i sine powerpoints, der kan lette 

stemningen når man sidder med tung filosofisk teori. 

”... Kresten formår at menneskeliggøre enhver filosofisk teori/problemstilling gennem utallige hverdagseksempler, der 
gør det muligt at forstå ellers utilgængelige emner. Hans enthusiasme og energifyldte forelæsninger suppleres med po-
werpoint-slides, der fremviser centrale citater, filosofiske begreber og overordnede pointer, der gør det let at vide, hvad 
der er vigtigst at forstå/huske [...] Kresten supplerer dagens forelæsninger med relevante memes, der konstant letter 
stemningen i et klasselokale, der kan være tung efter 2 timers Hegel. (Tak Kresten)” 
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 Alt dette gør at det altid er en god oplevelse at komme til Krestens forelæsninger, hvorfor der også ses et højt fremmøde 

hertil. 

”Han formår at undervise professionelt og inkluderende. Han er simpelthen bare en god underviser.” 

  

9. Status på valg til studienævnet 

På VIP siden har der ikke været valg de to opstillede kandidater, Morten Ziethen og Henrik Jøker Bjerre blev 
valgt uden kampvalg.  

På studentersiden var der kampvalg mellem 4 opstillede studerende og valget blev vundet af Malan Trygva-

dottir og Clara Wolf.  

Vi ønsker alle tillykke med valget.  

Vi har i studienævnet ved de seneste møder oplevet en nedgang i mødedeltagere og på den baggrund ønsker 
vi at gøre bedre brug af suppleanter på både VIP- og studentersiden.  

Det nye studienævn træder i kræft den 01.02.20.   

IMB skriver til de to studenterrepræsentanter, med henblik på at afklarer om de ønsker at indgå i nævnet som suppleanter. 
Det skal ligeledes undersøges om vi kan få en VIP suppleant ind i rådet. IMB undersøger reglerne ved Valgsekretariatet.  
Hvis de to studerende ønsker at indtræde som suppleanter, aftales det at de studerende selv sørger for at der deltager en 
suppleant ved de møder de ikke selv har mulighed for at deltage i.  

IMB sørger for at de 2 studenterrepræsentanter bliver indkaldt til møderne i foråret 2020.  

10. Studiemiljø  

Festudvalget har afholdt julefrokost for alle årgange, der var primært fremmøde fra 3. og 1. semester.  

3. semester har holdt deres egen julefest med god tilslutning.  

Fagligt forum holder pause og starter op igen til forårssemesteret.   

11. Studiets økonomi  

IMB har indkaldt relevante kollegaer fra institutteamet til en snak om budget m.m. for 2020.  

Opsætningen af studiestarten skal gentænkes på baggrund af færre midler til driftsbudgettet.   

12. Eventuelt  

a. Ansøgningen om forplejningsmidler er godkendt af studienævnet under forudsætning af at der er rå-
derum til dette i driftsbudgettet.  

b. Aftagerpanelmøde – Katrine noterer at vi indkalder til aftagerpanelmøde mandag den 8. juni – Der 
skal laves en rettelse til referat af møde den 28. august 2019 – vi ændre i punkt 6, således at den faste 
mødedag bliver om mandagen.   

Jf. a. – IMB undersøger om der er plads i budgettet og melder endelig tilbage til ansøger.  

 

 


