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Referat af studienævnsmøde den 19. juni 2019
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Nikolaj Stegeager (NS), Inger-marie Brun
(IMB), Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG), Betina Elling (BE), Malan Trygvadottir (MT) og
referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Clara Wolf (CW), Kathrine Vognsen (KV), Ferhan Keskin (FK),
SN = studienævnet
SO = studieordning
STÅ = studenterårsværk

1. Godkendelse af dagsorden
o Dagsordenen blev godkendt uden ekstra punkter
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
o Referatet blev godkendt uden kommentar
3. Dispensation og merit
a. Gennemgang af behandlede meritter / dispensationer foretaget udenfor SN møderne
(MH)
o Der har ikke været nogle siden sidste møde.
b. Godkendelse af tilvalgsfag på CBS.
o SN godkender ansøgningen.
MH giver den studerende besked.
c. Ansøgning om forhåndsmerit på Linköping Universitet.
o Denne ansøgning blev trukket tilbage af den studerende, og skal derfor ikke
behandles.
4. Høringer og information fra studieleder / dekanatet mv.
o NS har sammen med Dorte Larsen, set på ansøgningstallene for Anvendt Filosofi
optaget 2019, Bachelor og Kandidat.
Bacheloroptaget er faldet lidt i 1. prioritet. Det er dog ikke alarmerende.
Kandidatoptaget er også faldet lidt, men der er til gængæld lidt flere
sidefagsstuderende.
5. Opfølgning på undervisningsplaner. Er bemanding/ansættelser på plads?
o Bemandingen for efteråret er meget tæt på at være på plads. Også i forhold til
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ansættelse af de eksterne lektorer.
o HJB og MZ er i gang med revidering af Kandidatstudieordningen, og er kommet
langt med den. Studieordningen er på dagsordenen til undervisermødet til august.

6. Opfølgning på Symposion / Dimission d. 26. juni 2019.
o Symposion; HJB erstatter MZ som taler. Det virker til at der er styr på
arrangementet.
o Dimission; MZ kan ikke deltage, men HJB kommer. Anita Riis hjælper, i forhold
til tale, oplæsning af specialetitler samt uddeling af krus. Der er ca. 70 tilmeldte.
7. Resultat af dimittendundersøgelsen for årgang 2018.
o 59% har arbejde, 29% er arbejdssøgende og 3% er i virksomhedspraktik. De
resterende 9% har FG og BE ikke kunne få fat i.
SN konkluderer, at det er en rigtig fin og brugbar undersøgelse.
Den gode historie som kan formidles er, set ud fra hvilke jobs dimittenderne har
fået, at der er en stor spændvidde i forhold til hvad man kan beskæftige sig med
som Anvendt Filosof.
o FG sender dimittend undersøgelserne fra de sidste tre år ud til orientering til SN.
8. Studiemiljø (fast punkt)
a. Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer
 Intet at berette fra studenterstudienævnsmedlemmerne da de ikke deltog i mødet
 NS beretter at det må forventes at der kommer flere studerende til matriklen,
grundet det faktum at AUB flytter ind på Kroghstræde 3. Vi kan derfor blive
presset på pladsen. Fordelelen er dog, at vores studerende får AUB tæt på og at der
derved højst sandsynligt skabes endnu mere liv til studiemiljøet. For at skabe nogle
flere studiearbejdspladser til de mange studerende, inddrages der nogle
mødelokaler til dette formål.
9. Studiets økonomi (fast punkt)
o Grundet sammenlægningen med CGS er der nedsat en gruppe, som skal se på
hvordan de forskellige studienævn har håndteret krone og timebevilling indtil nu.
Udgangspunktet er at tage best practice fra begge institutter og derved finde en ens
måde at budgettere på fremadrettet.
10. Eventuelt
o Nikolaj Stegeager og Mette Hvillum stopper som hhv. studieleder og
studienævnssekretær pr. 1. august 2019. De siger mange tak for det gode
samarbejde i de forgangne år .
o Robert Thomsen overtager funktionen studieleder og Inger-marie Brun overtager
funktionen som studienævnssekretær for Anvendt Filosofi.
God vind til dem begge .

Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær.
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