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Referat af studienævnsmøde den 14. februar 2017
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Martin Bruun Michaelsen (MBM), Clara Wolf (CW), Laila Buus (LB), Inger-marie Brun
(IMB) og referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Nikolaj Stegeager (NS), Kathrine Vognsen (KV), Karina Esmine Ibsen (KEI)
SN = studienævnet
SO = studieordning

1.

Godkendelse af dagsorden
o Dagsordenen blev godkendt uden ekstra punkter.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
o Referatet godkendes

3. Dispensation og merit
a.
Gennemgang af behandlede meritter / dispensationer foretaget udenfor SN møderne (MH)
o Der har ikke været sager til behandling siden sidste SN møde
b.
o

Ansøgning vedr. 4. eksamensforsøg stud. 1
SN godkender at den studerende bevilliges et 4. eksamensforsøg. Godkendelsen er dog betinget af, at den studerende består 2.
semester til sommer 2017 - inden udgangen af juni måned. Derudover er godkendelsen betinget af, at den studerende møder op til
en samtale, vedr. studiet, hos SN formanden. MH skriver til den studerende.

c.

Ansøgning vedr. 4. eksamensforsøg stud. 2
o SN godkender et 4. eksamensforsøg i Virkelig og erkendelse samt PBL. Godkendelsen er betinget af, at den studerende tilmeldes
30 ECTS i alt til S17. DVS. at den studerende skal tilmeldes modulerne Virkelig og erkendelse samt PBL fra 1. semester samt
Anvendt etik, livsfilosofi og politisk filosofi fra 2. semester. Det noteres at den studerende skal have bestået 1. studieår inden
udgangen af 2. studieår, som er til sommer 2017.

4. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
o Intet til dette punkt.
5. Velkommen til nye SN studenterrepræsentanter og valg af næstformand
o MZ byder de nye studenterrepræsentanter Martin Bruun Michaelsen og Clara Wolf velkommen.
o Valg af næstformand faldt på Clara Wolf. MH giver fakultetet besked herom
6. Orientering om resultat af studiestartsundersøgelsen
o De noteres at SN er orienteret om studiestartsundersøgelsen. Det bemærkes af SN, at validiteten ikke er særlig høj, grundet de
meget få besvarelser.
7. Godkendelse af semesterbeskrivelser
o SN godkender semesterbeskrivelserne. MH lægger dem på Moodle, så de er tilgængelige for de studerende.
8. Afklaring af rammerne for Kandidatdimittendernes afslutningsarrangement til sommer 2017?
o I år afholder studiet en lille reception for dimittenderne og deres familier. En eftermiddag med musik, taler, drikke og stående
buffet. Det er op til de studerende selv at arrangere en fest senere på dagen, hvis de ønsker dette. Datoen bliver d. 30. juni 2017.
Studiet koordinerer denne reception.
o Der skal fremadrettet ansættes en studerende fra september og et år frem, som har til opgave at arrangere og koordinere
arrangementer på tværs af årgangene på Anvendt Filosofi. Den primære opgave vil dog være at koordinere en dimittend
afslutning i juni for kandidaterne. Denne person skal samle en gruppe medstuderende (de skal gerne være 5 i alt), som på
frivillig basis skal hjælpe med at lave arrangementer.
Formålet med festudvalget, udover at arrangere dimittend arrangementet i juni måned, er:

at der skal skabes en fællesskabskultur på tværs af årgangene ved hjælp af arrangementer

at der skal være en kontinuitet på arrangementerne

at nye studerende får en følelse af, at der er et socialt bånd på studiet

at arrangementerne er med til at understøtte det gode studiemiljø
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9. Hvilke eksamensopgaver skal afleveres fysisk / digitalt til sommereksamen 2017?
o SN beslutter at alle afleveringer på nær specialer fremadrettet kun skal afleveres digitalt. Det er vejleder og censors eget ansvar at
printe et fysisk eksemplar af en opgave, hvis dette ønskes.
10. Studiekultur (fast punkt)
a.
Studiemiljø, herunder festudvalg / alumneudvalg V/Laila
o Vedr. festudvalg, se pkt. 8.
o Vedr. alumneudvalg. LB har snakket med Anne-Grethe omkring oprettelse af et Alumneudvalg. Anne-Grethe vil gerne hjælpe
med dette, da hun har en masse gode kontakter. MZ snakker med Kristian Høyer Toft (som er dimittendansvarlig for AF) om
det og hvad det videre arbejde skal indebære.
o Derudover nævnes følgende:

De studerende er meget glade for de nye fysiske rammer på KS3

Der er forslag til, at der laves en foredragsforening, hvor det er en deltagerbetaling

Der er lidt udfordringer med de ”sociale” tiltag på tværs af årgangene. Selv om fx kredsene er åbne for alle, virker
de ikke åbne. Det er som om det kun er de ”gamle” årgange der deltager i kredsene og at vores ”nye” studerende
ikke gør. Det drøftes hvorledes kredsene meldes ud til studerende. Før i tiden blev det meddelt via Moodle, men nu
er det mest via Facebookgrupper. Måske er dette med til at de ”nye” studerende ikke føler at de ”tør” komme, da det
ikke meldes ud formelt via studiet. Der skal være mere kontinuitet omkring kredsene og hvorledes de formidles.
Denne note skal sammenkobles med pkt. 8, hvor studiet går ind og laver nogle tiltag i forhold til fællesskabskulturen
på AF og hvordan denne kan forstærkes, så alle studerende føler sig velkomne til at deltage i arrangementer. Her i
blandt også Kredsene.
11. Studiets økonomi (fast punkt)
o De endelige timer for efteråret 2016, er indtastet og afsluttet.
12. Eventuelt
o Intet til eventuelt.

Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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