Filosofisk Studienævn
Syddansk Universitet

10. april 2014
CSM/wr

Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 2. april 2014, kl. 9.00.
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) formand og Esben Nedenskov Petersen (ENP).
Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB), Ida Stub Sørensen (ISS) og Jörn Wamser (JW).
Faglig vejleder Cecilie Louise Worm (CLW). Referent Wibke Rickers.
Fraværende med afbud: Anne-Marie S. Christensen.
Ida Stub Sørensen gik efter punkt 8.
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen: 1-10, 15, 11-12, 14, 13, 16
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tillægspunkter, hvorefter rækkefølgen er: pkt. 14
Godkendelse af pensum, fortsat, pkt.15 Ny BA-studieordning og pkt. 16 Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 5. marts 2014.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Fakultetet har fremsendt forslag til Undervisningspris, Prisopgave forslag og Forsker
formidlingspris.
Studienævnsformanden meddelte:
b) Fakultetet har sat lektoratet i nyere kontinentalfilosofi og filosofiens historie i bero, man
må håbe det kun er en midlertidig udskydelse.
c) I forbindelse med undervisningsrekvisitionen er det blevet tydeligt, at der er mangel på
lærerkræfter ved Filosofi.
d) Det indskærpes, at ansøgninger til studienævnet indleveret efter ansøgningsfristen
afvises. Ansøgningsfristen er mandage inden kl. 9 før møde onsdage. Studielederen
sender en påmindelse ud på postlisten.
e) Caroline Schaffalitzky, Pia Lone Christensen og Wibke Rickers har afholdt et eksamens
evalueringsmøde. Der blev konkluderet, at vintereksamen i det store hele var forløbet
efter planen, og de mangler, der havde vist sig, vil blive rettet til næste eksamen.
f) Cecilie Worm meddelte, at hun havde deltaget i et møde for faglige vejledere vedr.
Studiefremdriftsreformen.

g) Ida Stub Sørensen meddelte, at der nu er 25 tilmeldte til hytteturen, og det er
tilstrækkeligt til at den bliver afholdt.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2014-24 dispensation til at deltage i reeksamen.
Journalnr. 2014-25 forhåndsgodkendelse af fag fra bacheloruddannelsen ved KU.
Journalnr. 2014-26 dispensation til forlænget tid ved skriftlig stedprøve.
Journalnr. 2014-27 anmodet om at indsende ansøgning igen efter aflevering af
hjemmeopgave.
Journalnr. 2014-28 dispensation til udsættelse af tidsfristen ved førsteårsprøven.
Journalnr. 2014-29 dispensation til deltagelse i reeksamen.
Journalnr. 2014-30 dispensation til at aflevere hjemmeopgave til sommereksamen.
Journalnr. 2014-31 dispensation til udsættelse af afleveringstidspunkt for hjemmeopgave.
Journalnr. 2014-32 godkendt udskiftning af Selvvalgt emne.
Journalnr. 2014-33 anmodning om at revidere ansøgning om selvtilrettelagt sidefag.

Ad 5: Andre ansøgninger.
Journalnr. 2014-34 fik godkendt ansøgning om rejsestøtte til studietur til Aarhus.
Journalnr. 2014-35 fik godkendt ansøgning om rejsestøtte til studietur til Aarhus.
Journalnr. 2014-36 fik godkendt ansøgning om rejsestøtte til studietur til Ålborg.

Ad 6: Godkendelse af kandidat kurser til Fællesudbud.
Alle kurser blev godkendt til fællesudbud. Efter mødet har Peter Wolsing indvilliget i at
afholde et kursus.
Ad 7: Evaluering af undervisning i efteråret 2013, fortsat (lukket punkt).
Studienævnet konkluderede, at meddelelse om kursus-problemer (som ikke umiddelbart kan
løses) bedes gå til studienævnsformanden samt studienævnet i form af studienævnets
sekretær.
Ad 8: Statusmøde og handlingsplan ifm udddannelsesberetning 2014.
CSM orienterede om møde med fakultetet om Uddannelsesberetningen. Det er blevet aftalt
at studienævnet i det kommende år bl.a. vil arbejde med kursusevaluering, ny
kandidatstudieordning, studiemiljø og studieforsinkelse.
Ad 9: Ny kandidatstudieordning.
CSM meddelte, at det er nødvendigt at udarbejde en ny kandidatstudieordning fordi der
fremover vil blive krævet 8 timers udbudt undervisning om ugen. Denne undervisning
skal være ECTS-udløsende. Der skal også fremover være en tilordning af eksaminer til
kurser, ligesom vejledning skal være en del af timeregnskabet. Desuden skal fakultetets
tiltag med tværfag indtænkes, lige som der skal være plads til udlandsophold og praktik.
Studienævnet drøftede mulige principper for en ny studieordning (hvor man bl.a.
fastholder eksamensformer og grenstruktur) og formulerede et første udkast der kan
danne grundlag for udviklingsarbejdet. En ny studieordning vil skulle godkendes så den
kan træde i kraft fra efteråret 2015.

Ad 10: BA-projekt, placering af seminar og afleveringsfrist.
Studienævnet besluttede to eksamensterminer for BA-projekter som skal ligge 1.
september og 1. februar. Samtidig besluttedes at flytte nogle af seminar timerne fra
foråret til september måned i den kommende studieordning. Efter mødets afholdelse har
fakultetet godkendt to eksamensterminer med afleveringsfrist af petitum i november, når
eksamen afholdes i februar.
Ad 11: Dimittend-netværk.
Udsat til næste møde.
Ad 12: Ny standard forretningsorden.
Udsat til næste møde.
Ad 13: Procedurer for undervisningsevaluering.
Studienævnet drøftede hvordan undervisningsevalueringen kan blive så hensigtsmæssig
som muligt og bl.a. blive et reelt arbejdsredskab for undervisere og studienævn. CSM er
tovholder for udarbejdelse af evalueringsskemaer og vil lave et udkast til studienævnet.
Center for Universitetspædagogik vil hjælpe med udviklingsarbejdet.
Ad 14: Godkendelse af pensum, fortsat.
Klassiske tekster 2 blev godkendt.
Ad 15: Ny BA-studieordning.
a) Fakultetet har haft studieordningen til høring og har udtrykt tilfredshed med den.
Studienævnet enedes om at indføje de enkelte rettelser, der var nødvendige for at
studieordningen kan håndteres i praksis. Der vil således ikke være tilstedeværelsespligt i
Argumentationsteori, og Filosofien historie 3 vil blive delt op i a og b (frem for i
Filosofiens historie 3 og 4). Desuden var der rettelser som omfattede målbeskrivelser.
b) BA-projektet vil få to eksamensterminer (se ad 10).
Ad 16: Eventuelt.
a) MB bemærkede, at grenseminarerne ikke altid fungerer godt nok bl.a. mht. information
om afholdelse af aktiviteter. Grenseminarer vil blive taget op til generel diskussion på
næste møde.
b) Cecilie Worm overbragte studienævnet en hilsen fra Susanne Tinley.
c) Abonnementet på Magisterbladet bliver opsagt i overensstemmelse med studienævnets
ønske.

Mødet sluttede kl. 12.05
Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand
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Referent

