Filosofisk Studienævn
Syddansk Universitet

3. februar 2014
CSM/wr

Referat fra konstituerende møde i Filosofisk Studienævn torsdag den 23. januar
2014, kl. 10.00.
Tilstede: Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Esben Nedenskov Petersen (ENP) (gik efter punkt
10), Caroline Schaffalitzky (CSM). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB), Ida Stub
Sørensen (ISS), Jörn Wamser (JW). Faglig vejleder Susanne Tinley og faglig vejleder fra 1. februar
Cecilie Louise Worm (deltog ikke ved punkt 7). Referent Wibke Rickers.

Ad 1:Valg af formand for studienævnet (jf. Vedtægten § 41)
Caroline Schaffalitzky blev valgt til formand.
Ad 2: Valg af næstformand for studienævnet (jf. Vedtægten § 41)
Ida Stub Sørensen blev af studenterrepræsentanterne valgt til næstformand.
Ad 3: Indstilling af studieleder til dekanens godkendelse (jf. Vedtægten § 20)
Caroline Schaffalitzky blev af studienævnets VIP medlemmer indstillet som studieleder til
dekanens godkendelse. Dekanen har efterfølgende fulgt studienævnets indstilling ifm
udpegning af studieleder.
Caroline Schaffalitzky bød de nyvalgte medlemmer af studienævnet velkommen. Det var Esben
Nedenskov Petersen som VIP repræsentant og Ida Stub Sørensen som studenterrepræsentant.
Ad 4: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 5: Godkendelse af referat fra møde den 11. december 2013.
Referatet godkendtes.
Ad 6: Meddelelser.
Studienævnsformanden havde følgende meddelelser:
a) Fakultetet har fremsendt anmodning om at filosofi gennemgår de orange kandidatuddannelsessider (markedsføringssiderne) for eventuelle ændringer eller nyt indhold. De
faglige vejledere vil begynde på opgaven.
b) Fakultetet har fremsendt høring om forslag til lov om ændring af universitetsloven.
Lovforslaget indeholder 4 elementer: 1) udmærkelse på eksamensbeviset dvs. honorering
af talentfulde studerende, 2) anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på
eksamensbeviset, 3) ekstra ECTS-point: særligt dygtige og højt motiverede studerende
skal have mulighed for at påtage sig ekstraordinær arbejdsbelastning, 4) tidlig studiestart

c)
d)

e)
f)

for elever i ungdomsuddannelser: særligt dygtige elever skal have mulighed for at tage
fag på videregående uddannelser. Studienævnets medlemmer var kritiske over for
forslagene, men kunne ikke nå at indsende et høringssvar. CSM oplyste, at det ikke er et
krav, at studiet opretter nogle af elementerne.
Maria Kyung Overgaard har fremsendt et forslag til at sikre anonymitet ved skriftlig
stedprøve. Forslaget skal tilpasses eksamen ved filosofi.
Ansættelser:
Følgende er ansat som instruktorer i foråret:
Moderne filosofi 2 a+b Anders Hee N. Poulsen
Filosofihistorie 2 David Ekdahl
Logik Tor Petersen
Valgfag Susanne Tinley
Cecilie Louise Worm er ansat som faglig vejleder pr. 1. februar.
Kasper Støvring er ansat som ekstern lektor ifm et overbygningskursus i dette semester.
CSM refererede fra studieledermøde med Mads Funding, at de ændringer i strukturen for
studiesekretariaterne som er relevante for Filosofi forventes iværksat pr. 1. marts.
Den 20. januar blev der afholdt konstituerende møde for Filosofis aftagerpanel.

Ad 7: Ansøgninger fra studerende. (Lukket punkt).
Journalnr. 2014-1 fik dispensation til gå til eksamen i Moderne filosofi 2b. Eksamen
afholdes til sommer.
Journalnr. 2014-2fik dispensation til at gå til reeksamen i Moderne filosofi 1a+b.
Journalnr. 2014-3 fik meritoverført fag bestået på tidligere studieordninger på BAuddannelsen til nugældende.
Journalnr. 2014-4 fik meritoverført fag bestået på tompladsordning til ordinær BAuddannelse.
Journalnr. 2014-5 fik meritoverført eksaminer bestået på udenlandsk universitet til
kandidatuddannelsen.
Journalnr. 2014-6 fik meritoverført rapport til kandidatuddannelsen.
Journalnr. 2014-7 blev bedt om at tilføje mere detaljerede oplysninger til ansøgningen i
forbindelse med meritoverførsel.
Ad 8: Andre ansøgninger.
Faglig Hyttetur-Udvalget har søgt om økonomisk støtte til at arrangere og afholde en hyttetur
den anden weekend i april. Det faglige tema er ”Super helte”. Der er søgt om 8.600,- kr.
Beløbet skal justeres ift bl.a. efterfølgende beslutning om deltagerbetaling, men
Studienævnet besluttede at bevilge halvdelen af beløbet. Studielederen har som aftalt ved
mødet efterfølgende taget kontakt til Religionsstudier for at sikre en aftale, således at det kan
blive en fælles hyttetur med et højt fagligt niveau.
Ad 9: Fastlæggelse af studienævnsmøder i foråret 2014.
Det blev fastlagt, at forårets møder finder sted følgende datoer: 5. februar, 5. marts, 2. april,
7. maj og 11. juni. Alle dage kl. 9-12.
Evt. afholdes et ekstraordinært møde den 16. april.
Ad 10: Høring – Humanioramodellen.
Fakultetet har fremsendt nye skabeloner for studieordninger, hvori er indarbejdet Bærende
principper for uddannelse: Aktiverende undervisning og aktiv læring (Humanioramodellen)
og De nye kvalitetspolitikker. De bærende principper skal indarbejdes i den nye BA-

studieordning for filosofi, som træder i kraft den 1. september 2014. Fakultetet har sendt
Humanioramodellen til høring. Studienævnet vil melde tilbage, at så længe modellen ikke er
mere detaljeret end på det foreliggende udkast har man intet at indvende.
Ad 11: Ny BA-studieordning, fortsat.
Studielederen gav en status for arbejdet med den nye studieordning, herunder bl.a.
aftagerpanelets kommentarer til fortalen. Det blev besluttet at udskyde en ny studieordning
for kandidattilvalg således at denne først træder i kraft i efterår 2015.
Ad 12: Studiegrupper.
Det blev besluttet, at det skal være fast praksis at organisere formidling sådan at 3.-semester
studerende, som ikke er i en studiegruppe, får mulighed for i starten af september at blive
tilknyttet en.
Ad 13: Kommende opgaver og prioriteringer i studienævnets arbejde.
Studienævnet vil i det kommende år satse på følgende områder:
 udarbejde en ny kandidatstudieordning, bl.a. vil det bliver overvejet at lave en gren med en
faglig toning og mere faste elementer
 udviklen nye procedurer for undervisningsevaluering
 foretage en generel opdatering af det informations materiale vedr. studiet, som ligger på
hjemmesiderne
Ad 14: Fælles retningslinjer for BA-projekt vejledning.
a) Ved sidste faggruppemøde indstillede man nedenstående faste regler som studienævnet
tilsluttede sig:
 Den faglige vejledning ophører ved BA-projektets aflevering.
 Vejleder må gerne besvare spørgsmål om de formelle retningslinjer også efter afleveringen,
men information om disse skal også udbredes via BA-seminaret.
 Studienævnet ønsker at BA-seminaret skal organiseres sådan at der bliver en
undervisningsgang i efteråret hvor de studerende kan præsentere og diskutere oplæg forud
for forsvaret.
b) CSM vil i samarbejde med faglig vejleder udforme en standardiseret plan for det mundtlige
oplæg som kan ligge på hjemmesiden og måske indskrives i den kommende BAstudieordning.
Ad 15: Eventuelt.
a) Det skal undersøges, hvorvidt det har været muligt for andre studier at få tilladelse til at
have en et-faglig BA. Studielederen har efterfølgende fået oplyst af vice-dekanen at der
er forsøg hermed undervejs.
b) Der blev stillet spørgsmål om det er muligt at behandle personlige ansøgninger anonymt.
Og om man kan spørge ansøgere om de ønsker at være anonyme. Fakultetet vil blive
kontaktet mhp en afklaring.
Mødet sluttede kl. 12.20
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