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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 27. august 2014, kl. 9.00.
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) formand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC) og Esben Nedenskov
Petersen (ENP). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB), Ida Stub Sørensen (ISS) og Jörn Wamser
(JW). Faglig vejleder Cecilie Louise Worm (CLW) og Wibke Rickers. Jörn Wamser kom under ad 3.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tillægspunkt 17: Studiemiljøundersøgelse, hvorefter Eventuelt blev
punkt 18. Punkt 14 blev et lukket punkt. Pkt. 10 blev udvidet med godkendelse af Filosofihistorie 1,
Introduktionsprojekt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 30. juni 2014.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Orientering om digitalisering af studienævnets arbejde ved Lone Granhøj.
Lone Granhøj gav en orientering om, hvorledes studienævnets medlemmer fremover vil finde
dagsorden med bilag på Studielederportalen, Undervisere og andre med interesse i dagsordener og
referater skal fortsat benytte studienævnets hjemmeside, hvor disse hidtil har været offentliggjort.
Ad 4: Meddelelser.
a) Ledelsessekretariatet har fremsendt Fælles Kodeks for studerendes indtag af alkohol og
rusmidler i studiestarten på Syddansk Universitet.
b) Referat fra møde i Filosofis aftagerpanel.
c) Fakultetet har fremsendt Høring over ændring i adgangsbekendtgørelser.
d) Fakultetet har fremsendt Høring om Talentudvikling.
e) Programmet for Introduktionsdagene 28. og 29. august og Introduktionsprojekt for den første
uge i september.
f) Michael Brande gjorde opmærksom på, at der er foredrag i forskningsprogrammet Viden og
værdier 5. september på Jomfruklosteret.
Ad 5: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
2014-78a afslag på ansøgning om vejleder fra andet universitet
2014-78b dispensation til 4. eksamensforsøg bevilget
2014-79 dispensation for ikke at have bestået 1. årsprøven bevilget
2014-80 afslag på ansøgning om eksamen uden for terminen
2014-81 dispensation til fornyet eksamensforsøg for speciale bevilget
2014-82 dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for speciale bevilget
2014-83 dispensation til fornyet eksamensforsøg for speciale bevilget
2014-84 afslag på ansøgning om dispensation i forb. med 1.årsprøven
Ad 6: Principiel diskussion om undervisningsdeltagelse.
På baggrund af nogle studerende af forskellige årsager har været forhindret i at deltage i ordinære
eksaminer, besluttede studienævnet at det kan tillades at følgende eksamensformer kan træde i
stedet, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende:


Aktiv deltagelse kan udprøves med en 24 timers hjemmeopgave (som ved reeksamen).





Mundtlig eksamen uden forberedelse afvikles som eksamen via Skype.
Mundtlig eksamen med forberedelse må afholdes under forhold, der sikrer mod eventuelt snyd, dvs.
en offentlig instans som fx konsulat eller et universitet, der vil stille personale og Skype eller
tilsvarende forbindelse til rådighed. Den studerende skal selv afholde omkostningerne.
Skriftlig stedprøve skal afholdes under forhold, der sikrer mod eventuelt snyd, dvs. en offentlig
instans som fx konsulat eller et universitet, der vil stille personale, der kan overvåge eksamen til
rådighed. Den studerende skal selv afholde omkostningerne.
Ad 7. Andre ansøgninger.
Der var ingen ansøgninger.

Ad 8: Ny kandidatstudieordning.
a) Den overordnede struktur af studieordningen er gennemset og godkendt af fakultetet, instituttet
og eksamenskontoret. Der skal udarbejdes en forløbsmodeller, fagbeskrivelser mv.
b) Studienævnet vedtog strukturen i den fremlagte studieordning 120 ECTS.
c) Ved næste møde vil sidefagene blive behandlet.
Ad 9: Godkendelse af ny Standardforretningsorden.
Udsættes.
Ad 10: Godkendelse af rettelsesblad for Argumentationsteori.
BA studieordning 2014:
 Introduktionsprojekt §27 g. Tredje afsnit efter punktum: Oppositionen skal indgå i
vurderingen.
 Introduktionsprojekt §27 g 2. afsnit Prøveform, 2. linje efter synopsis: 1-2 sider (2100-4200
anslag)
 Argumentationsteori § 30 g. Eksamensbestemmelser: Skriftlig stedprøve under tilsyn:
Prøveform: Skriftlig prøve under tilsyn. Sætningen herefter blev slettet
 Filosofiens historie 1 § 42 g. Eksamensbestemmelser: 1. hjemmeopgave, Varighed: 7 dage,
herefter tilføjes (arbejdsomfang 3 dage). 2. hjemmeopgave, Varighed: 14 dage, herefter
tilføjes (arbejdsomfang 1 uge), ”inkl. 2 weekender” fjernes.
Ad 11: Retningslinjer for ud- og aflevering af hjemmeopgaver.
Studienævnet var enigt om, at der ikke skal afholdes undervisning efter at eksamensspørgsmålet er
udleveret.
Ad 12: Høring om nyt Vademecum.
1) s. 3: (ang. bedømmelsesfrist af BA-projekt) Studienævnet foreslår at fristen ikke ligger før 10.
januar (eller i hvert fald 7. januar) fordi det ellers (og særligt i de år hvor 1. januar falder på en
torsdag eller fredag) vil være praktisk særdeles vanskeligt at nå at afvikle mundtlige forsvar af BAprojekterne inden fristen.
2) s. 15: (specialets længde) Studienævnet tilslutter sig forslaget om at overgå til normalsider à 2400
enheder (forudsat det ikke kommer til at omfatte allerede gældende studieordninger der således ville
skulle konsekvensrettes). Der er flertal i studienævnet for at beholde den nuværende ramme på 60100 sider (à 2100 enheder) frem for 60-80.
3) s. 15: (specialeudtalelse og mundtligt forsvar) Studienævnet mener at udtalelsen bør bibeholdes af
hensyn til kvaliteten af bedømmelsesarbejdet samt hensynet til den studerendes interesser i øvrigt.
Studienævnet finder ikke at et mundtligt forsvar kan udfylde udtalelsens funktion eller erstatte den.
Studienævnet vil dog gerne udskyde endelig stillingtagen til et mundtligt forsvar til de økonomiske

konsekvenser (både for SDU og for den studerende) er kendt og til det er afklaret hvad et evt forsvar
vil betyde for afleverings- og bedømmelsesfrist (dvs. om forsvaret ventes at finde sted inden 1.
september i den ordinære termin).
Ad 13: Høring om Koncept for evaluering af hele uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter.
Ingen bemærkninger.
Ad 14: Evaluering af forårets undervisning, fortsat. (Lukket punkt)
Studienævnet tog underviserens svar til efterretning.
Ad 15: Høring om Udkast til implementeringsplan for humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende
undervisning.
Ingen bemærkninger.
Ad 16: Godkendelse af evalueringsskema.
Studienævnet gennemgik skemaet og bemærkninger er efterfølgende blevet indarbejdet.
Ad 17: Studiemiljøundersøgelse.
CSM har afholdt møde med Vitus Vestergaard, og han udarbejder et udkast til en kvaltitativ
undersøgelse. Der vil blive ansat en studentermedhjælp til at transskribere undersøgelsen og faglig
vejleder vil bistå i arbejdet med at sammensætte fokusgrupperne. Studienævnet skal bidrage med
temaer som ønskes belyst i undersøgelsen.
Ad 18: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 12.14
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