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Afbud: ), Robert Christian Thomsen (RCT) og Kathrine Vognsen (KV)
Øvrige deltagere: Inger-marie Brun (IMB) som referent

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt
2. Godkendelse af referat
Referater et godkendt med en note om at Clara ikke deltog i mødet, det er nu rettet.
3. Dispensation og merit
a. Gennemgang af behandlede dispensationer og meritter foretaget uden for studienævnsmøderne
I.

En studerende har fået dispensation til at skrive til eksamensopgave på 8. semester på engelsk

II.

En studerende har fået dispensation til at starte op på sidefag på trods af manglende ECTS
point

4. Information fra studieledelsen
a.

MZ orienterer om at han pr. 1. august 2020 starter som studieleder på institut for kultur og læring.
Anita Holm Riis træder ind i studienævnet og overtager posten som formand.

b.

MZ orienterer om at han er indtrådt i en arbejdsgruppe, omhandlende studiestart i forhold til Corona –
det er bl.a. bestemt at der ikke skal afvikles hyttetur i RUS perioden. Arbejdsgruppen, skal samle op
på, hvilke tiltag der skal tages for at vi lever op til de sundhedsfaglige vilkår der gør sig gældende.
Studierne skal planlægge ud fra at man skal være små hold og så vil dette kunne op skaleres. Vi skal
udarbejde en arbejdsgruppe der skal arbejde specifikt med studiestart på de nye vilkår. (RUS koordinatorer, IMB, Kresten, Jes og Anita)

c.

Vi skal i studienævnet være på forkant og opmærksomme på at der vil komme krav om digital undervisning i E20.
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d.

Vi skal sikre at RUS koordinatorer er klædt på til at introducerer til digital undervisning og digital studie
anno 2020.

e.

I studieledelsen har der været en del snak om, hvordan vi får evalueret på semesteret under Corona.
Det er blevet besluttet at der bruges de ”almindelige” skemaer med en tilføjelse af de Corona-relaterede spørgsmål som er besluttet på studieledelses-niveau. Studienævn for Anvendt Filosofi bakker op
om dette. Det vil være godt at spørge ind til oplevelserne ved online-undervisning. Få frem, hvad der
fungerer godt – hvad kan vi tage med videre herfra?

IMB indkalder til møde, så snart koordinatorerne er ansat.
IMB melder tilbage til studieledelsen at vi bruger de ”almindelige” skemaer + Corona spørgsmål.

5. Gennemgang og godkendelse af undervisningsplaner
Etik – Godkendt
Undervisningsplan er godkendt. Studienævnet sætter stor pris på integrationen med digital understøttelse.
Jes tildeles de 40 timer til udvikling af digital understøttelse.
Etik værksted – kunne der her blive italesat, hvordan vi interagere internt mellem studerende. Der kan trækkes
tråde til de elementer der er i filosofisk dialog og vejledning. – Introduktion til regler og rammer for, hvordan
man taler sammen som studerende i mellem som faglige kollegaer og underviser og studerende imellem.
Didaktiske overvejelser kan tydeliggøres. Jes kan hjælpe de studerende til en dialog om, hvordan man diskutere med medstuderende og fagfæller. Hvordan laver man gruppearbejde.
Akademisk og filosofisk introduktionskursus – Godkendt
Undervisningsplan er godkendt. HJB – har vi tidligere snakket om at det er vigtigt at dette fag at det tydeliggør,
hvad Anvendt Filosofi er. Det er vigtigt at det kommer frem i undervisningen. Det er vigtigt at Jes tager dette
emne op, det har tidligere været tydeligt i tilbagemeldinger fra studerende, at det er vigtigt – det kunne være i
2. forelæsning hvor Anvendt Filosofis særegenhed fremhæves.
Filosofihistorie – Godkendt
Undervisningsplan er godkendt. Der skal til fremtidige forløb måske være en diskussion om, hvornår historien
stopper og nutiden starter – der skal ikke ændres noget til dette modul.

Videnskabsfilosofi – Godkendt
Undervisningsplanen er godkendt og der er lavet plads til workshops.
Logik - Godkendt
Undervisningsplan er godkendt. MZ snakker med Jakob om, om han har overvejet fordele og ulemper ved at
vælge en engelsk grundbog.
Filosofisk Dialog og vejledning – Godkendt
Undervisningsplan er godkendt.
Bachelorprojekter – Godkendt
Undervisningsplan er godkendt.
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Akademisk formidling – Godkendt
Undervisningsplan er godkendt.
Sprogfilosofi – Godkendt
Undervisningsplan er godkendt, i forhold til gruppedannelse, skal der laves en konkret plan – HJB og IMB
imellem.

Filosofisk oversigt: Godkendt
Undervisningsplan er godkendt
Værklæsning – Godkendt
Undervisningsplan er godkendt.

Praksisforløb
Undervisningsplan fra politisk og økonomisk filosofi er godkendt.
IMB / MZ vender tilbage til de modulansvarlige med besked om at de skal lave en plan B i forhold til digital undervisning.
IMB / MZ skal følge op på om timebudgetterne overholder kravene i behovsanalysen for at kvalitetssikre at timebåndet
bliver overholdt.
Hele tematikken omkring hvordan studerende interagerer med hinanden, er relevant for alle undervisere i tilgangen til at
introducerer de studerende til at tage relevante, faglige og saglige diskussioner på et universitet. Den semesteransvarlige
skal tage ansvar for at underbygge denne udvikling og indføring heraf i den faglige kultur på studiet.
IMB - Undervisningsplan for politisk og økonomisk filosofi skal sendes ud til de øvrige modulansvarlige til inspiration – de
skal sende noget tilsvarende til godkendelse i SN

6. Afvikling af digitale mundtlige eksaminer
a. Valg af medie til brug ved mundtlige eksaminer
Studienævnet for Anvendt filosofi vælger Zoom til de digitale mundtlige eksaminer.
b. Der skal besluttes, hvor lang tid der skal være mellem hver eksamen
Studienævnet beslutter at der skal være 10 minutter mellem hver eksamen og 15 minutter i de tilfælde
hvor der skal skiftes vejleder / intern medbedømmer / censor.
IMB skal sende beslutning til godkendelse ved studieleder – Studieledelsen har godkendt valget pr. mail den 20.05.20.

7. Orientering om årsberetning 2019 for censorkorps for filosofi
Studienævnet har ikke bemærkninger til rapporten. Studienævnet bemærker at det er på tale at der skal laves
et udvides censorkorps inden for humanisme. MZ vil undersøge dette yderligere.
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8. Skal uddannelsens bacheloruddannelse selvdimensioneres til 50 studerende?
MZ orientere om dette punkt, da prodekan for uddannelse Falk Heinrich har bragt emnet på bane. Dette da
uddannelsen kan være udsat for at få ekstra studerende på baggrund af Corona situationen – og det kan være
studerende der som sådan ikke er uddannelsesparate.
Det skal undersøges konkret om det er for studiestarten 01.09.20
Det er en intern selvdimensionering, som vi vil kunne søge om at få opjusteret.
Uddannelse skal sikre sig at vi på uddannelsen ikke bliver yderligere nedjusteret ved en eventuel central dimensionering fra ministeriet.
I udgangspunktet er studienævnet ikke positivt stemt for dimensionering, men er åbne for dialog.
MZ tager opfølgende dialog med prodekanen om dette.

9. Studiemiljø
a. Studiepanel på anvendt filosofi v. Clara og Malan.
Der har siden sidste studienævnsmøde ikke været afholdt studenterpanel.
10. Studiets økonomi
Der er ingen bemærkninger til dette punkt.
11. Eventuelt
Der er ingen bemærkninger til dette punkt.

4

