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Referat af møde i Studienævn for Anvendt Filosofi d. 23. november 2022 
 
 
Deltagere:  

Anita Naemi Holm, studienævnsformand (ANH) 
Kristinna Drachmann Svendsen, studiesekretær (KDS) 
Henrik Jøker Bjerre, studienævnsmedlem (HJB) 
Esther-Palma Solmunde Mortensen, studenterstudievejleder (ESM) 
Alexander Gol Mozhdeh Haagensen, studienævnsnæstformand, studenterrepræsentant (AGMH) 
Kathrine Vognsen, kvalitetsmedarbejder (KV) 
Patricia Have, studienævnssekretær (PH) som referent 

 
Afbud:  

Marie Magelund, studenterstudievejleder (MM)  
Morten Ziethen, studieleder (MZ)  
Asbjørn Andreas Fog, studenterrepræsentant (AAF) 
 

 
Mødet blev afholdt online via Zoom 
 

Dagsordenspunkt Referat 

Drøftelse Beslutning/ 
opfølgning/ansvarlig 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Dagsorden er godkendt. 

2. Samarbejde med 
Anvendt Filosofi 
Alumneforening 

Alumneforeningen deltager ikke i mødet.  

3. Opfølgning på punkter 
vedtaget på sidste 
studienævnsmøde 
 
Bilag: Referat 
26.10.2022 - 
Studienævnet for 
Anvendt Filosofi 

a. Udlandsophold. ANH følger op på meritreglerne 
Der har tidligere været en fejlfortolkning af meritreglerne, hvilket 
har gjort, at de studerende har opfattet reglerne som meget 
stramme. De studerende skal ikke finde én-til-én kurser, hvis de 
gerne vil til udlandet. De skal derimod kigge på, om modulerne er 
relevante for deres uddannelse og derefter søge om godkendelse i 
studienævnet, hvor de også kan argumentere for, hvorfor de 
mener, at kurserne er relevante. Studienævnet vil ud fra det faglige 
indhold vurdere, om kurserne kan godkendes. Studienævnet vil 
opfordre flere af de studerende til at søge om udlandsophold, da 
der er mange relevante kurser rundt omkring i verden, som vil 
være et godt supplement til Anvendt Filosofi. 

ESM spørger ind til, om hun kan sige til de studerende på det 

PH tjekker op på su-deadline i 
forhold til ansøgninger om 
udlandsophold i foråret 2023. 
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nuværende 3. semester, at de stadigvæk kan nå at søge om 
udlandsophold i foråret 2023. 
PH vil tjekke deadlines i forhold til su for at være sikker på, om de 
studerende kan nå det. 

b. PBL Digital – Spørgeskema om digitalisering og uddannelse. ANH 
tager hånd om det, når linket kommer 
ANH har modtaget linket og svaret. Spørgeskemaet handlede om 
hvilke former for digitale hjælpemidler, der bruges i 
undervisningen. 

c. AGMH sørger for at en underviser indstilles til Årets Underviser 
Jes Lynning Harfeld er indstillet til Årets Underviser på Anvendt 
Filosofi. AGMH har sørget for en god og fyldig indstilling med input 
fra de studerende. 

 

4. Løbende behandling af 
kvalitetssikringsopgav
er (punkterne 
behandles i 
overensstemmelse 
med årshjul for 
institutternes 
kvalitetsopgaver)  

Punkter der behandles 
på dette møde er 
markeret med orange. 

• Semesterbeskrivelser (1 gang pr. semester senest 14 dage før 
studiestart) 

• Behandling af studieaktivitetsmodellen (ifm. studiestart - 
september) – sidst behandlet 21.09.2022 

• Evaluering af studiestart (behandling i efteråret) 

• Kvalitetsstatus, uddannelsesrapportering, uddannelsesevaluering 
(ultimo efterår/primo forår) (datapakke og revideret handlingsplan 
samt eventuel rapport behandles af studienævnet i 
november/december) – sidst behandlet 19.01.2022 

• Status på handlingsplan (minimum 1 gang pr. semester) – sidst 
behandlet 16.02.2022 

• Semester- og kursusevalueringer (1 gang pr. semester) – sidst 
behandlet 26.10.2022 

• Forsinkede studerende (trafiklys) (1 gang pr. semester) – sidst 
behandlet 21.09.2022 

• Studiemiljø (behandling i foråret og opfølgning i efteråret) – sidst 
behandlet 26.10.2022 

• Dimittendundersøgelse (når en ny undersøgelse er kommet) 

• Uddannelseszoom (timetalsindberetning indsendes i efteråret) 

• Aftagerpanel (minimum 1 gang årligt: referat af møde behandles, 
opfølgning diskuteres, status på medlemmer/behov for udskiftning) 

• Behandling af censorrapporter (1 gang om året) (kontakt 
prodekanen, hvis I ikke modtager en rapport fra 
censorformandsskabet) – sidst behandlet 20.04.2022 

 

5. Semesterbeskrivelser 
(timebudgetter og 
undervisningsplaner 
F23) 

Bilag: 13 timebudget-
ter og 13 undervis-
ningsplaner 

Pga. nedskæringer i undervisernes timer (1.500 færre timer end sidste 
år), er undervisningen omstruktureret i modulerne, så der f.eks. er flere 
workshops. En ny opdeling i temaer frem for i tænkere kan i situationen 
også bidrage til, at undervisningen beholder sin kvalitet på trods af 
besparelser. Studienævnet er opmærksomme på, at dette kan blive en 
udfordring, så det er vigtigt at bede underviserne om at evaluere på de 
ændrede undervisningsstrukturer, når de skal skrive deres 
slutevalueringer i sommeren 2023. Har de studerende fået det samme 
udbytte som før, hænger det sammen i forhold til undervisernes timetal 
og har det eventuelt giver nogle uventede resultater? 

 

Erkendelsesteori og metafysik 2. sem 
ESM nævner, at klyngevejledningen kan være mere brugbar for de 
studerende end workshops, fordi klyngevejledningen er rettet mere 
imod eksamensopgaverne. 
HJB vil afprøve muligheden for at præge workshops mere ud fra hvad de 
studerende skriver opgaver om. 

 

Organisationsfilosofi 4. sem 

ANH sender revideret 
undervisningsplan for 
Organisationsfilosofi 
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ANH havde ikke taget højde for vinterferien, så derfor sender hun en 
mere komprimeret undervisningsplan for Organisationsfilosofi. 
Organisationsfilosofi skal være afviklet inden de studerende går i gang 
med Miljøfilosofi og derefter Sundhedsfilosofi. 

 

Intet at bemærke til de øvrige timebudgetter og undervisningsplaner. 

 

6. Evaluering af 
studiestart 

Bilag: Mail ”VS: Resul-
tater fra evaluering af 
studiestarten”  
+ Mail ”Evaluering af 
studiestarten, KA i 
Anvendt filosofi 
E2022” 

BA 
Positive besvarelser fra de studerende og der er stor ros til tutorerne og 
hytteturen. 
ESM var tutorkoordinator ved studiestart i 2022, og hun siger også, at 
studiestarten har været god. 
 

KA 
De studerende på kandidatuddannelsen efterspørger en litteraturliste 
inden studiestart. Moodle bliver først åbnet ca. 14 dage inden 
studiestart, men vi kan lægge en litteraturliste på studiestart.aau.dk til 
det kommende 1./7. semester i september 2023. 

De studerende nævner, at det havde været rart med en 
introduktionsrunde ved studiestart, for at lære hinanden bedre at 
kende. Det sørger den intro-ansvarlige (måske ANH) for at inkludere 
næste år. 

De studerende på kandidatuddannelser efterspørger flere intro-
arrangementer og andre sociale arrangementer. 
Der har ikke været afsat ressourcer til dette tidligere, og det er også 
tvivlsomt, at der kan blive plads til det i budgettet fremover. Dog er 
årgangen blevet tilbudt et beløb fra trivselspuljen til et arrangement, 
som de selv skal organisere. 
AGMH bekræfter at det kan være afgørende med sociale 
arrangementer, når mange kommer fra andre steder end Aalborg og 
AAU. Han foreslår, at studiet er bedre til at informere de studerende om 
de steder, hvor de selv kan søge om midler til diverse arrangementer. 
Det kan også være en mulighed at involvere tutorerne fra 
bacheloruddannelsen på en eller anden måde, fordi de allerede har en 
god idé om, hvordan man faciliterer en god studiestart. 

 

PH og KDS sørger for at de 
studerende får besked, når 
de kan læse dette referat, 
hvor deres studiestarts-
evalueringer er drøftet. 

 

ANH kigger nærmere på, om 
studiestarten på 7. kan 
forbedres, f.eks. ved at 
samkøre aktiviteter med 1. 
semester. Ligeledes kan det 
gøres klarere, at der faktisk er 
mange tilbud til de 
studerende, som de selv kan 
gribe fat i. 

7. Uddannelseszoom ANH har haft møde med PH og Susanne Hald for at gennemgå 
undervisnings- og vejledningstimerne for E22, så vi er sikre på, at vi 
overholder timenormerne.  

• BA: mindst 120 timers undervisning (forelæsninger mv.) og 
mindst 30 timers vejledning pr. semester 

• KA: mindst 90 timers undervisning (forelæsninger mv.) og 
mindst 20 timers vejledning pr. semester 

Timerne indberettes til Undervisnings- og Forskningsministeriet via 
Uddannelseszoom. 

 

PH indberetter timetallene til 
Undervisnings- og 
Forskningsministeriet 

8. Aftagerpanel 

Bilag: Møde i aftager-
panelet for Anvendt 
Filosofi 31. oktober 
2022 

ANH holdt aftagerpanelmøde d. 31. oktober 2022. Det var et meget 
opløftende møde med nogle engagerede aftagere.  

Medlemmerne af aftagerpanelet var meget villige til at tilbyde at 
komme ud på uddannelsen for at holde oplæg, deltage i praktikbørs 
eller være mentorer for de studerende.  

Sebastien P. Bouchara var f.eks. på besøg d. 21. november for at holde 
et oplæg om, hvordan han bruger filosofien i sit job. Ligeledes har flere 
studerende allerede været i praktik hos nogle af aftagerpanelets 
medlemmer (på hhv. VIA og Mandecentret) og to af panelets deltagere 
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laver oplæg og undervisning for vores studerende i det kommende 
semester. 

ANH forudser at uddannelsen og de studerende får stor glæde af 
aftagerpanelet fremover. 

 

9. Nye studieordninger 
2023 

Bilag: Mail 
”Legalitetskontrol af 
studieordninger [FRIST 
DEN 5. DECEMBER] - 
Studienævn for 
Anvendt Filosofi” 

Studienævnet godkender og accepterer de fleste af rettelserne fra 
Uddannelsesjura, men disse punkter blev diskuteret, og der sendes svar 
tilbage til Uddannelsesjura: 

”Filosofihistorie (BAFIL20332) og Filosofihistorie – sidefag 
(BASIFIL20231) 

Studienævnet bedes afklare, om forudsætningen for indstillingen til 
prøven: ”Alle 5 ugeopgaver skal være afleveret i Digital Eksamen for at 
den studerende kan indstilles til eksamen” ligeledes gælder for 
indstilling til reeksamen. Såfremt der gælder andre forudsætninger for 
indstilling til reeksamen, bedes studienævnet fremsende disse, således 
at Uddannelsesjura kan tilføje dem til modulet.” 

Studienævnet er enige i at tilføje en tekst om kravene til reeksamen. Der 
skal gælde samme vilkår for reeksamen (2. og 3. prøveforsøg) som ved 
den ordinære eksamen (1. prøveforsøg). 

Det skal desuden tilføjes, at de studerende, der ikke afleverer 
ugeopgaverne eller ikke overholder formalia, har lov til at gå til eksamen 
i fuldt pensum for den hovedperiode, de vælger. 

ANH kigger modulets prøveform igennem og kommer med et forslag til 
hvordan det kan formuleres. 

 

”Adgangskrav KA 

Følgende krav til særlige fag eller fagområder opgjort i ECTS er fastsat 
i studieordningen: ”Idehistorie og/eller filosofi og/eller 
videnskabsteori og/eller etik (30 ECTS)”.  

Studienævnet bedes tage stilling til, hvorledes dette krav er for bredt 
formuleret, herunder om det gør det umuligt at afvise en ansøger på 
baggrund af dette krav. Såfremt studienævnet ønsker en mere snæver 
tekst, bedes studienævnet fremsende denne til Uddannelsesjura.” 

Studienævnet mener ikke at denne formulering er for bred, da alle 
fagområderne er relevante for Anvendt Filosofi.  

 

”Adgangskrav KA 2-faglig 

Der fremgår ingen adgangsgivende uddannelser uden retskrav til den 
2-faglige uddannelse i Anvendt filosofi. Dette betyder, at der ikke 
findes andre 2-faglige bacheloruddannelser fra andre Universiteter, 
som er adgangsgivende, eksempelvis en bacheloruddannelse fra 
Aarhus Universitet med Filosofi som centralt fag. Studienævnet bedes i 
den forbindelse afklare, om der kan optages studerende, som ikke har 
retskrav på uddannelsen. Såfremt dette er tilfældet, bedes 
studienævnet fremsende en liste over disse uddannelser.” 

Der er forvirring om dette opmærksomhedspunkt, fordi det er 
studienævnets opfattelse at der som udgangspunkt kun er adgang til 
den 2-faglige kandidatuddannelse, hvis man vælger samme kombination 
af centralt fag og sidefag som på bacheloren. 

PH skriver tilbage til Uddannelsesjura for at afklare, hvad der menes. 

 

”Filosofihistorie – sidefag (BASIFIL20231). Under ’info om prøven’ 
fremgik teksten: ”Alle 5 ugeopgaver skal være afleveret for at den 
studerende kan indstilles til eksamen”. Uddannelsesjura har i stedet 

ANH kigger modulets 
prøveform igennem og 
kommer med et forslag til 
hvordan det kan formuleres. 

 

PH skriver til 
uddannelsesjura/studieordni
nger og spørger ind til 
opmærksomhedspunktet om 
adgangskrav til den 2-faglige 
kandidatuddannelse. 

 

PH sender svar tilbage til 
Uddannelsesjura. 
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indsat førnævnte tekst som en ’Forudsætning for indstilling til 
prøven’.” 

Dette skal fjernes igen, da vi laver teksten om til at inkludere, at de 
studerende, der ikke afleverer ugeopgaverne eller ikke overholder 
formalia, har lov til at gå til eksamen i fuldt pensum for den 
hovedperiode, de vælger. 

 

10. Kvalitetsstatus, 
uddannelsesrap-
portering, uddannel-
sesevaluering: 
Datapakken (nøgletal) 

Bilag: Mail ”VS: Til 
videre behandling: 
datapakke 2022” 

Opmærksomhedspunkter i datapakken: 

• Uddannelsen ligger rigtig godt i forhold til antal ansatte og antal 
undervisnings- og vejledningstimer. 

• Stort frafald på 21-årgangen på både bachelor og kandidat. Dette 
kan skyldes, at der stadigvæk florerer forældede informationer 
om meget høje ledighedstal, så de studerende bliver skræmt væk 
og flytter over på uddannelser med mere klare karriereveje. 
Ledighedstallet ligger på 26%, hvilket er på linje med andre 
humanistiske uddannelser. 

AGMH foreslår, at man kan prøve at komme den falske 
information til livs ved f.eks. at invitere en journalist til at skrive 
en historie om Anvendt Filosofi. 

ANH laver en handlingsplan på baggrund af datapakken, som tages op 
igen på studienævnsmødet i december. 

 

 

11. Dispensation og merit Gennemgang af behandlede dispensationer og meritter foretaget uden 
for studienævnsmøderne 

• En studerende har fået godkendt at skrive projekt alene i 
Sprogfilosofi 

• En studerende har fået forlænget eksamenstid 

 

 

12. Studiemiljø  

(fast punkt for 
studenterrepræsentant
er og studievejleder) 

a. ESM fortæller, at studiecaféen for 1. semester ikke fortsætter ind i 
eksamenstiden.  

b. Alumneforeningen afholder en julefrokost, hvor de studerende er 
inviteret. 

c. De studerende, der færdiggjorde deres uddannelse i 20, 21 og 22 
har arrangeret en fælles dimission. Underviserne mødes og laver en 
videohilsen. Da dimissionen er arrangeret en lørdag, kan 
underviserne desværre ikke deltage. 

 

 

13. Studiets økonomi Der er stadigvæk trivselsmidler, som vi skal have brugt inden årets 
udgang. ANH har derfor tilbudt 7. semester, at de kan bruge 2.500 kr. til 
at afholde en fest eller et andet arrangement. ANH afventer svar. 

 

 

14. Eventuelt a. Antje Gimmler havde i samarbejde med DM planlagt nogle 
kompetenceafklaringsarrangementer, men de måtte aflyses pga. for 
få tilmeldinger. De vil eventuelt forsøge igen til foråret. 

b. AGMH har haft kontakt til DM for at høre, om de kan hjælpe med 
arrangementer eller kurser ang. selvstudie og hvordan man bedst 
kan forberede sig til undervisningen. Dette kan DM dog ikke hjælpe 
med. 

c. AAU Valg: Flere studerende fra Anvendt Filosofi nåede at stille op til 
AAU Valg, så vi er sikret to nye studenterrepræsentanter i 
studienævnet i næste periode, der starter 1. februar 2023. AGMH 

KV, ANH og PH mødes for at 
tale om udarbejdelsen af 
kvalitetsrapporten. 

 

AGMH videreformidler 
bogreception til de 
studerende på facebook. 
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og AAF har derfor sidste møde d. 25. januar 2023. AGMH tilbyder at 
deltage i mødet d. 22. februar 2023, for at overlevere til de nye 
studenterrepræsentanter, hvilket studienævnet sætter stor pris på. 

d. KV, ANH og PH mødes for at tale om udarbejdelsen af 
kvalitetsrapporten, da det er første gang, den skal laves på Anvendt 
Filosofi. 

e. Studiet afholder en bogreception d. 9. januar. Der kommer 
invitation ud til studerende, kollegaer, alumner, aftagerpanel osv. 
AGMH kan videreformidle på facebook.  

 

 
Bilag: 

• ”Referat 26.10.2022 - Studienævnet for Anvendt Filosofi” (pdf) 
• 13 x timebudget F23 (excel) 
• 13 x undervisningsplan F23 (word) 
• ”VS: Resultater fra evaluering af studiestarten” (mail) 
• ”Evaluering af studiestarten, KA i Anvendt filosofi E2022” (mail) 
• ”Møde i aftagerpanelet for Anvendt Filosofi 31. oktober 2022” (pdf) 
• ”Legalitetskontrol af studieordninger [FRIST DEN 5. DECEMBER] - Studienævn for Anvendt Filosofi” (mail) 
• ”VS: Til videre behandling: datapakke 2022” (mail) 

 
Mødekalender 2022 + 2023 

Møde 11 14. december 2022 kl. 12.00 -15.00 
Møde 1 25. januar 2023 kl. 12.00 -15.00 
Møde 2 22. februar 2023 kl. 12.00 -15.00 
Møde 3 22. marts 2023 kl. 12.00 -15.00 
Møde 4 19. april 2023 kl. 12.00 -15.00 
Møde 5 17. maj 2023 kl. 12.00 -15.00 
Møde 6 14. juni 2023 kl. 12.00 -15.00 
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