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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn mandag den 30. juni 2014,
kl. 10.00.
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) formand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC) og Esben
Nedenskov Petersen (ENP). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB) og Jörn Wamser (JW).
Faglig vejleder Cecilie Louise Worm (CLW). Referent Wibke Rickers. Rie Troelsen deltog i punkt
9.
Fraværende med afbud: Ida Stub Sørensen
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen 1 - 4, 9, 4 fortsat – 18.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med et tillægspunkt, hvorefter rækkefølgen er: pkt. 17: Ny
kandidatstudieordning og pkt. 18: Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 7. maj 2014.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Meddelelse fra Universitetspædagogik, at der er mulighed for at søge midler til elæringsprojekter, der kan bidrage til forankring af De bærende principper for aktiverende
undervisning og knytte til projektet ”De studerende i centrum”.
b) Opgørelse over Studienævnsbevillinger 2014 fra IKV.
c) Orientering til Uddannelsesinstitutionerne om proces ved ønske om ændring af titel og
andre forhold fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
d) Meddelelse fra fakultetet om Studiepraktik i efteråret. Filosofi deltager men ønsker
undersøgelse af effekten af aktiviteten.
e) Meddelelse fra fakultetet om Studiefremdriftsreglerne i forbindelse med
tompladsordningen og supplering før optag på kandidatuddannelser.
f) Meddelelse fra projektleder Torben Damgaard om at der er midler at søge i forbindelse
med De Studerende i Centrum i forbindelse med projektet LUP .
g) Inspirationskatalog om Læringsrum og undervisningsteknologi (LUP).
Meddelelser fra studienævnsformanden:
h) Ida Stub Sørensen og Clara Julie Holm Andersen er blevet ansat som tutorkoordinatorer i
forbindelse med rus-introduktion. Der udover er Malte Emil Madsen, Ryan Travis Lind,
Mike Veilgård Petersen, Beth Rønhoff Sørensen og Jeppe Kierkegaard blevet udpeget som
tutorer.
i) Instruktoraterne i Videnskabsteori 2 og Introduktionsprojekt er blevet genopslået.
j) CSM har deltaget i fakultetets møder for studieledere og rektors studieledermøde.
Studiefremdriftsreformen, dimensionering af uddannelserne og nye optagelsesprocedurer
er de vigtigste spørgsmål i øjeblikket. Filosofi vil gerne deltage i forsøg med en ny
optagelsesprøve.

k) CSM har haft kvote 2 ansøgninger til gennemsyn.
l) CSM oplyste, at studiet har pligt til at afholde eksamen i et valgfag for studerende der har
gjort et forsøg ifm ordinær eksamen. Det gælder også selvom kurset ligger flere år tilbage
eller har været afholdt af en underviser, som ikke længere er ansat.
m) Der bliver ansat en ph.d.-studerende tilknyttet Filosofi pr. 1. august.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2014-62 afslag på dispensation om sletning af eksamensforsøg
Journalnr. 2014-67 blev bedt om yderligere dokumentation i forbindelse med ansøgningen
Journalnr. 2014-68 dispensation til eksamensforsøg
Journalnr. 2014-69 dispensation til eksamensforsøg
Journalnr. 2014-70 dispensation til eksamensforsøg
Journalnr. 2014- 71dispensation fra deltagelsesreglen
Journalnr. 2014-72 afslag på eksamen i reeksamensperioden
Journalnr. 2014-74 afslag på eksamen i reeksamensperioden
Journalnr. 2014-75 afslag på eksamen i reeksamensperioden
Journalnr. 2014-76 afslag på dispensation til at tage kursus fra andet studium på
kandidatuddannelsen

Ad 5: Andre ansøgninger.
Ansøgning fra TIDskrift om økonomisk støtte til udgivelse i papirformat. Studienævnet
bevilgede 2.000,- kr.

Ad 6. Evaluering af forårets undervisning (lukket punkt).
a) Undervisernes kommentarer til evalueringerne blev taget til efterretning. I de tilfælde der var
grund til uddybning vil underviser blive kontaktet.
b) Studienævnet fastlagde følgende retningslinjer for evaluering fremover:
 Evaluering skal foregå i undervisningstiden.
 Evalueringerne skal indsamles af en studerende.
 Den studerende skal tælle antal studerende, der er tilstede og tælle antal afleverede
evalueringer. Begge tal samt evalueringerne skal overgives til sekretæren.
 Der skal være mulighed for at aflevere elektronisk.

Ad 7: Procedurer for undervisningsevaluering. Rie Troelsen er inviteret til at deltage i punktet.
Studienævnet drøftede bl.a. udformningen af evalueringsskemaet ifm slutevalueringen samt
formålet og indholdet med en mundtlige midtvejsevaluering.
Der blev stillet forslag om at gøre det obligatorisk, at lærerne giver tilbagemeldinger til de
studerende på slutevalueringerne. Studieleder og evt. andre af studienævnets medlemmer
arbejder videre på evalueringsprocedure og –skema.
Ad 8: Kort evaluering af det forgangne år.
Studienævnet har haft et travlt år præget af bl.a. færdiggørelse af BA-studieordning med
deraf følgende overgangsordninger og rettelsesblade. Aftagerpanelet er blevet konstitueret
og der har været afholdt en velbesøgt Studiepraktik i uge 43. Året har desuden været præget

af bestræbelser på at få implementeret universitetets kvalitetspolitikker og diskussioner af de
dimittend- og frafaldsundersøgelser der er blevet foretaget. Dette arbejde forsætter i efteråret
bl.a. ifm procedurer for undervisningsevaluering og studiemiljøundersøgelse i form af
fokusgruppeinterviews. Filosofi har løbende udviklet uddannelse og kurser og har også
bidraget til fakultetets ønsker om indførelse af tværfaglige kandidatkurser. Endvidere har
studienævnet på baggrund af bl.a. studiefremdriftsreformen indledt arbejdet med at
udarbejde en ny kandidatstudieordning. Ud over de nævnte projekter, har året naturligvis
også været præget af almindelig drift såsom behandling af stadig flere og mere komplicerede
ansøgninger, skemalægning og lokaleproblemer, rekvisitioner, evaluering af
eksamensplanlægning og –afvikling, planlægning og afholdelse af studiestart og
rusintroduktion, undervisningsevaluering osv.
Ad 9: Grenseminarer fortsat.
Det blev besluttet, at underviserne ved semesterstart sender en foreløbig plan for seminarer
og andre aktiviteter ind. Underviserne melder til studienævnet ved semesterets afslutning om
der har været foretaget større ændringer i planen. Grenkoordinatorernes bemærkninger vil
indgå i det kommende arbejde med at lave en ny studieordning.
Ad 10: Mødedatoer i efteråret.
Der var forslag til følgende datoer: 27. august, 17. september, 1. oktober (eller 22. eller 29.
oktober), 26. november og 10. december.
Ad 11: Undervisningsmiljøvurdering.
CSM meddelte, at det fortsat er planen at der skal laves en studiemiljøvurdering vha.
fokusgruppeinterviews i efteråret. Midlerne til denne er givet fra puljen under De studerende
i centrum og Vitus Vestergård vil stå for design og gennemførelse af undersøgelsen.
Ad 12: Økonomi.
Økonomioversigten blev gennemgået. Uklarhed omkring betaling af bus til hytteturen skal
undersøges.
Ad 13: Ny standardforretningsorden. Forslag udsendes som bilag til medlemmerne.
På baggrund af udkast udarbejdes en ny standard forretningsorden til godkendelse.
Ad 14: Introdage og Introduktionsprojekt.
a) Plan for rusintroduktion blev godkendt.
b) Det blev vedtaget, at det skal meldes ud til de studerende ved Introduktionsprojektet, at
deltagelse vil blive noteret en gang dagligt. Endvidere at der skal foreligge en oversigt over,
hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at bestå studiestartsprøven.
c) CSM meddelte at programmet og teksterne udsendes til de studerende i god tid forud for
Introduktionsprojektet som ligger den første uge i semestret.

Ad 15: Svar på høring om Koncept for evaluering af hele uddannelser med inddragelse af eksterne
eksperter.
Punktet blev udsat til næste møde.
Ad 16: Svar på høring om Udkast til implementeringsplan for humanioramodellen for aktiv læring
og aktiverende undervisning.

Punktet blev udsat til næste møde.

Ad 17: Ny kandidatstudieordning.
Det blev vedtaget at studienævnet mødes en dag i august for at arbejde med den ny
kandidatstudieordning. Udgangspunktet for dette møde skal være en drøftelse af de
principper som studienævnet tidligere er enedes om (i lyset af de rammer som instituttet,
fakultetet og studiefremdriftsreformen medfører).
Ad 18: Eventuelt.
Fremover vil dagsordener og referater blive lagt på filosofilisten.
Mødet sluttede kl. 13.05
Næste møde er den 27. august kl. 9.00, lokale vil blive oplyst senere.
Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

