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Godkendt 

 

Referat af møde i studienævn for Anvendt Filosofi 

Onsdag den 16. december 2020 

Via Zoom - https://aaudk.zoom.us/j/69611046750 

 

Studienævn for Anvendt  
Filosofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 16-12-2020 
Sagsnr.: 2020-017-00991 

 

 

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

Afbud: Kathrine Vognsen (KV), Clara Wolf (CW), Morten Ziethen (MZ) 

Øvrige deltagere: Inger-marie Brun (IMB) som referent, Christina Buhl (CB) fra Uddannelsesjura som meddel-

tager til punkt 4.  

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

a. Dagsorden er godkendt med 2 punkter til eventuelt  

i. Der er en klagesag til behandling i studienævnet – behandlingspunkt   

ii. Mega-projekter i studieordningerne – orienteringspunkt    

2. Godkendelse af referat  

Punktet udgår, da seneste referat er godkendt via mail  

3. Dispensation og merit 

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

i. En studerende har fået dispensation til ikke at deltage i projektgrupper på studiet – ansøgnin-
gen er lægefagligt dokumenteret.   

4. Regler for behandling af dispensation og merit – Christina Buhl fra Uddannelsesjura deltager til dette 
punkt 

a. Hvordan behandler vi dispensationer og meritter i studienævnet  

Studienævnet tydeliggør overfor CB, hvordan der i nævnet arbejdes med de ansøgninger der modta-
ges i studienævnet og CB bekræfter at studienævnet kan arbejde differentieret med godkendelses-
processen alt efter om ansøgningen har karakter af kun at omhandle en specifik studerende knyttet 
op på fx en specifik eksamen, eller om der er tale om en ansøgning, der vil få betydning for uddannel-
sen generelt.  

https://aaudk.zoom.us/j/69611046750
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b. Dialog med Uddannelsesjura om de grå-zoner studienævnet tit oplever 

Studienævnet ønsker at CB på vegne af Uddannelsesjura bliver orienteret om, hvordan de ansøgnin-
ger der modtages i studienævnet ikke altid passer ind i de rammer der er opsat for tilkendegivelse af 
dispensationer og det er der stor forståelse for.  

Overordnet set kan der på baggrund af en lægeerklæring der knytter sig til en bestemt eksamenspe-
riode som udgangspunkt gives en dispensation.  

Det studienævnet skal være opmærksom på når en ansøgning behandles er at en dispensation kun 
kan gives på baggrund af usædvanlige forhold, hvor studieegnethed ikke må indgå. Studienævnet må 
derfor kun lægge udsædvanlige forhold til grund som ikke er kendte af den studerende i forvejen.  

Der vil være få situationer, hvor kendte forhold kan spille ind og få en afgørende betydning for at der 
vil kunne gives en dispensation, men så vil det som udgangspunkt kræve en lægefaglig dokumentation 
for at det kendte forhold, eventuelt har ændret karakter i forbindelse med en eventuel eksamen.  

c. Studieordninger på hjemmesiden  

Der er for de studerende ofte en uklarhed over, hvilken studieordningen der gældende og helt konkret 
er der et problem i at nye studieordninger først godkendes og publiceres i januar, hvor nye kandidat-
studerende søger ind på en uddannelse allerede i løbet af november / december – de studerende ved 
som resultat heraf ikke, hvilke vilkår de bliver optaget på.   

a. IMB udarbejder et oplæg til, hvilke ansøgninger der skal behandles alene af SN-forpersonen og hvilke ansøgnin-
ger der skal behandles på studienævnsmøderne af et samlet studienævn. Oplæg skal godkendes af studienæv-
net og skal medtages som et punkt på mødet i januar 2021.  

b. CB bekræfter at vi altid vil kunne søge assistance hos Uddannelsesjura, når vi sidder med sager der befinder sig 
en gråzone.  

c. Studieordninger.  

ii. CB vil se nærmere på deres hjemmeside www.studieordninger.aau.dk kan det tydeliggøres for de stu-
derende, at der kan være andre gældende Studieordninger på vej.  

iii. IMB undersøger ved kommunikationsafdelingen om der generelt på vores KA uddannelsen, skal laves 
en note om at der frem til 1. januar tages forbehold for eventuelle ændringer i studieordningerne.  

  

 

5. Handleplan og ledighedstal 

a. Handleplan skal revideres for 2020/2021 og denne vil blive fremlagt for på mødet med strategi og 
kvalitet, prodekan og institutledelse på møde den 5. januar 2021  

b. Ledighedstal for uddannelsen er under niveauet for det humanistiske fakultet. Det ligner dog tidligere 
års tal for uddannelsen – der startes med høj ledighed og det udligner sig med tiden – vi må antage 
at Covid-19 har nedsat dimittendernes muligheder for at søge fremtidig arbejde.  

Som en note til undersøgelsen, skal det undersøges om der er taget højde for deltidsarbejde i bereg-
ningen – tæller man med som lidt, hvis man er deltidsansat på supplerende dagpenge. Det vil og har 
tidligere haft en betydelig indflydelse på statistikkerne.  

  

ANH gennemarbejder handleplan 

 

http://www.studieordninger.aau.dk/
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6. Employability-arrangementer 2021 

ANH orienterer om at hun igen har søgt og modtaget 125 timer fra erhvervspuljen til arbejde med Employability 
– timerne skal bruges til at yde en ekstra indsats med at hjælpe de studerende ud på arbejdsmarkedet.  

Midlerne skal bruges til:  

I. Erhvervsdag med tidligere studerende fra AF med deres arbejdsgivere   

II. Praktikbørs – oplæg og workshops 

III. Samarbejde med 6 virksomheder, vi skal ud og snakke med virksomhederne mens der er studerende 
i praksis ophold – Der skal bl.a. afdækkes, hvordan en kandidat fra Anvendt Filosofi kan bridrage ind 
i en virksomhed. Det skal gerne munde ud i en skriftlig opsummering som vi kan bruge som cases til 
fremtidige studerende, som de vil kunne bruge i arbejdet med deres søgning af praksis ophold.  

VI skal I studienævnet være opmærksomme på om vi fremadrettet kan bruge disse cases i til branding 
af uddannelsen. Det vil være en stor hjælp i arbejdet med at være tydelige omkring, hvad virksomhe-
derne vinder ved at få en anvendt filosofi.  

7. Studiemiljø – fast punkt 

a. Der har i forholde til studiemiljøet været meget stille, der har været taget initiativ til nogle mindre online 
arrangementer, men det har desværre været med få deltagere.  

8. Studiets økonomi – fast punkt 

Den nye fordeling af kronebevillingen gør at vi på Anvendt filosofi har kr. 63.222,00 til fordeling i 2021. 

Der skal i den nye kronebevilling ikke afsættes penge til Censorer, Dimission og PR – disse udgifter afholdes 
nu af den fælles pulje der er taget inden fordeling af krone tildelingen.  

For Anvendt Filosofi er den nye budget-model en klar forbedring, da det nu bl.a. medfører at vi kan fastholde 
at have 2 studenterstudievejledere ansat på uddannelsen, det er et klart løft af vores vejledning til de stude-
rende.  

Der er sendt følgende oplæg videre til økonomiafdelingen:  

ANATEKST 
IMB - Budget efter ny model pr. 
5/11-20 

  63.322 
Intet analysenr.   
Gæsteforelæsere 8.000 
Censorer (løn) 0 
Censorer (forbrugsomk.) 0 

Aftagerpaneler 2.500 
Dimission fest 0 
Studentermedhjælp 30.000 

Weekendseminar 0 
PR og annoncering (SN) 0 
Diverse-udgifter (SN) 7.000 
Netværksmøder 0 
Møde- og rejseaktiviteter 0 
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Studiestart 3.000 
Ruskursus 12.800 

 63.300 
 

Der er i 2021 afsat en møderække mellem Ole Søsted, ANH og IMB for at kunne følge tæt op på udviklingen i økonomien 
– det er en klar forbedring af samarbejdet.  

 

9. Eventuelt 

a. Der er indkommet en klage fra en gruppe studerende på 7. semester der klager over den tvungne 
gruppedannelse.  

Gruppen får ikke medhold i deres klage. 

Svar til ansøger: 

Studienævnet for Anvendt Filosofi har behandlet jeres klage vedr. tilrettelæggelsen af PBL i Sprogfi-
losofi.  
 
Studienævnet tager jeres klage vedr. den tvungne gruppedannelse til efterretning men kan på bag-
grund af jeres klage ikke efterkomme jeres ønske om at studerende der ikke skriver som en del af en 
gruppe, vil skulle bedømmes med en lavere karakter end studerende der skriver som en del af en 
gruppe.  
 
Når projekterne skal bedømmes, vil der med baggrund i studieordningen blive lagt vægt på, hvordan 
gruppen har arbejdet med PBL og her kan det antages at studerende der har arbejdet som gruppe, vil 
kunne hæve niveauet for bedømmelsen. 

  
At der er studerende der ikke skriver i grupper på 7. semester skyldes enten at de er indskrevet på en 
tidligere studieordning, hvor gruppedannelsen ikke indgår som et element, eller at der fra studienæv-
nets side er givet en specifik dispensation. 

 
Studienævnet vil, blandt andet på baggrund af jeres henvendelse, se nærmere på studieordningens 
ordlyd i forhold til gruppedannelse. 

b. I forlængelse af gruppens klage bakkes der op om at vi i undervisergruppen skal se nærmere på, 
hvordan vi arbejder med gruppedannelse.   

 

c. Megaprojekter – ANH orienterer om at vi måske til i studienævnet til at arbejde med indførsel af mega-
projekterne i studieordningerne. MZ arbejder på om det kan blive frivilligt om det skal indføres i alle 
Studieordninger. Studienævnet vil løbende blive orienteret om dette.  

b. ANH sikre at gruppedannelse er et punkt på undervisermødet i januar 2021 – med baggrund i det, vil det eventuelt 
skulle med på studienævnsmødet i februar 2021.  

 

 


