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Godkendt 

 

Referat af møde i studienævn for Anvendt Filosofi 

Onsdag den 24. juni 2020 

Via Skype for business  

Studienævn for An-
vendt  
Filosofi  
Kroghstræde 3,  
9220 Aalborg Øst  
 
Sagsbehandler: 
Inger-marie Brun  
9940 2325  
imb@hum.aau.dk  
 
Dato: 24-06-2020 
Sagsnr.: 2020-017-
00991 

 

 

Deltagere: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Kathrine Vognsen (KV)  

Afbud: Robert Christian Thomsen (RCT), Clara Wolf (CW), Malan Trygvadottir (MT), 

Øvrige deltagere: Inger-marie Brun (IMB) som referent, Anita Holm Riis som observatør  

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er godkendt med 2 punkter til eventuelt   

2. Godkendelse af referat  

Referat er godkendt  

3. Dispensation og merit  

a. Ansøgning om deltagelse i reeksamen i politisk filosofi – godkendt  

b. Ansøgning om deltagelse i reeksamen i PBL – godkendt  

c. Godkendte ansøgninger uden for møderne: 

I. Der er givet dispensation til 8 ekstra timers vejledning på speciale  

II. Der er givet dispensation til udsat aflevering af speciale på baggrund af lægeerklæ-
ring 
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III. Der er givet dispensation til udsat aflevering af speciale på baggrund af lægeerklæ-
ring  

IV. Der er givet dispensation til udsat aflevering af speciale på baggrund af lægeerklæ-
ring  

V. Der er givet dispensation til at starte op på sidefag på trods af manglende ECTS-point  

VI. Der er givet et 4. eksamensforsøg til eksamen i argumentationsteori  

VII. Der er givet dispensation til at deltage i reeksamen i PBL, til trods for at der ikke har 
været deltagelse ved ordinær eksamen 

VIII. Der er givet dispensation til 8 timers ekstra vejledning på speciale 

 

I.  

IMB sender svar til ansøgerne. 

 

4. Information fra studieledelsen 

a. Der er intet nyt fra studieledelsen  

5. Rammer for studiestart 2020 

a. Corona opstartsgruppe er på plads og består af Kresten Lundsgaard-Leth, Jes Lynning Har-
feld. Anita Holm Riis, Celina Nielsen, Camilla Iglesias og IMB. Opstartsmøde er afholdt og 
principperne for studiestarten er på plads. Der er lagt stor vægt på at aktiviteter skal holdes 
ude og at alkohol skal overvejedes. Gruppen arbejder ud fra at vi også til september skal 
kunne overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstandskrav på en meter.  

b. Det er afgjort at studiestarten ikke starter i Aalborg centrum som tidligere, studienævnet vil 
blive orienteret, når arbejdsgruppen ved om der skal tilbydes frokost. Hvis ikke AAU stiller 
morgenmad til rådighed til de studerende, skal SN overveje om vi i stedet for frokost skal 
tilbyde brunch til de studerende. 

c. Arbejdsgruppen arbejder med en plan om at der skal holdes en RUS-dag, som skal stå i stedet 
for RUS-turen, som I år ikke kan blive afviklet.  

d. Vi må forvente at programmer for studiestart først kan landes før midt i august 

  

IMB holder studienævnet orienteret om arbejdet med studiestarten.  
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6. Retningslinjer for timenormering ved dubleret undervisning i efteråret 2020 

a. Fakultet har udsendt et dokument af 18.06.20, hvor rammerne for undervisning og eksami-
nation i efteråret 2020 fremgår. Der er efterfølgende udsendt besked om at timer til even-
tuel dublering skal findes på studierne og der tilføres ikke yderligere timer hertil.  

På Anvendt Filosofi er der ikke timer i budgettet til dublering, hvorfor studienævnet har med-
delt at de ønsker at live-streame undervisning og meget gerne til et ekstra lokale på 
Kroghstræde, således at de studerende altid har undervisning på Kroghstræde.  

Studienævnet ønsker ikke dublering af undervisning.  

b. Det er vigtigt at vi som studie får snakket med de studerende om, hvordan man er til stede 
digitalt. Hvis man som underviser ønsker at undervisning er med billede, er det vigtigt at det 
bliver kommunikeret ud til de studerende fra undervisningens start.  

c. Studienævnet skal sammen med de semesteransvarlige sikre at der bliver lavet en kvalifice-
ret plan for, hvordan man deltager skiftevis fysisk og digital. – Dette bliver ekstra vigtigt, hvis 
vi ikke lykkedes med at få et ekstra lokale og studerende derved skal følge dele af undervis-
ningen hjemmefra.  

d. 3. semester – vi skal ligeledes prioriterer at dette semester får fysisk undervisning – holdet 
har haft det svært under nedlukning.  

e. Vi skal allerede nu have styr på rammerne for eksamen i logik – kan vi med fordel allerede 
nu ansøge Uddannelsesjura om at denne eksamen bliver digital? Snak med Jakob Trane 
Mainz.   

f. Akademisk formidling – VI skal prioriterer at denne eksamen bliver med fysisk tilstedevæ-
relse – den afvikles i oktober  

g. MZ tager en snak med Finn i forhold til arbejdsgrupper på filosofisk dialog og vejledning 

  

e/ IMB kontakter Jakob med henblik på snak om eksamen  

 

7. Studiemiljø  

Der er intet nyt til dette punkt   

8. Studiets økonomi  

a. Studiets økonomi er er blevet nedskrevet, da vores andel af fællesbidraget er blevet opju-
steret – dette vil få markant betydning for især 2021. I indeværende år, mærkes den øgede 
overførsel til fællesbidrag ikke helt så kraftigt, da vi ved digitale mundtlige eksaminer sparer 
rejseudgiver til stort set alle censorer.   
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9. Eventuelt  

a. Henrik Jøker Bjerre – orienterer om at vi på AAU er vært for filosofisk selskabs årsmøde 5. 
og 6. marts 2021. Henrik, Jes, Antje og Kresten er arbejdsgruppen. Årsmødet i hovedtema 
er Anvendt Filosofi. Det er tanken at studiets studerende skal deltage på årsmødet. Ple-
numdebat der afslutter årsmødet omkring klimadebat. - http://filosofisksel-
skab.dk/cms/index.php?page=kommende-arsmode&fbclid=IwAR17giBxaXmT9i7Vj33HLn-
R6JI7LmsE9zeq9_ksbM0flF1N-WS8ciL9YGM 

 

b. Evaluering – KV orienterer om at vores evalueringsprocedure skal revideres – dette skal på 
mødet i august 2020. Vi skal finde en måde på, hvordan vi kommunikere tilbage til de stude-
rende. Kan vi eventuel bruge fagligt forum. 

 

Der bliver aftalt principper for, hvordan vi gør de studerende opmærksomme på evaluerings-
behandlingen.  

Vi linker i Moodle og overvejer et fremøde med studerende, hvor det kan drøftes.  

Husk at vi til næste møde skal have gennemgået denne hjemmeside - https://www.lear-
ning.aau.dk/studien%C3%A6vn-Filosofi/evaluerings-procedure/ 

 

IMB sørger for at evaluering kommer på som punkt til studienævnsmøde i august.  
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