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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 5. februar 2014,
kl. 9.00.
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) formand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Esben
Nedenskov Petersen (ENP). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB), Ida Stub Sørensen
(ISS) næstformand og Jörn Wamser (JW). Faglige vejledere Susanne M.J. Tinley (SMJT) og Cecilie
Louise Worm (CLW). Referent Wibke Rickers.
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen 1-9, 11-17, 10, 18.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 23. januar 2014.
Rettelse til ad 13, 2. linje: ”udarbejde en ny kandidatstudieordning,” erstattes med: ”revidere
den gældende kandidatstudieordning”. Derefter blev referatet godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden meddelte:
a) Der foreligger nu kommissorium for Aftagerpanelet for Filosofi og referat fra det
konstituerende møde. Aftagerpanelet vil bl.a. gerne bidrage til arbejdet med at tilpasse
kandidatstudieordningen. CSM har fået forlænget en bevilling (til at understøtte samarbejdet
mellem studienævn og Aftagerpanelet for Filosofi) fra puljen Studerende i Centrum.
b) Studienævnet har fået en ny bevilling fra Studerende i Centrum til at undersøge studiemiljøet
ved Filosofi
c) Cynthia M. Grund har ligeledes fået en bevilling fra Studerende i Centrum til at arbejde med
elektronisk baseret eksamensform.
d) Meddelelse fra fakultetet om at man er startet på en generel undersøgelse af uddannelse,
trivsel og frafald blandt de studerende. Da man ønsker, at så mange studerende som muligt
deltager i undersøgelsen, opfordres underviserne til at nævne den for de studerende.
e) CSM har deltaget i et møde med institutlederen om brug af studentermedhjælp. Filosofisk
Studienævn ønsker fortsat at have mulighed for at bruge studentermedhjælpere med faglig
baggrund i filosofi til opgaver som kræver filosofisk indsigt. Muligheden for at ansætte
filosofistuderende som studentermedhjælp er også et meget stærkt ønske fra især de
kandidatstuderende ved Filosofi som derigennem får mulighed for fx at få indblik i
forskningsarbejdet. Instituttet vil arbejde på at finde en løsning hvor man undgår mange
små-ansættelser.

f) Forespørgsel fra Det Danske Kulturinstitut via Institut for Kulturvidenskaber om hvorvidt
Filosofi og SDUB vil låne en udstilling om Kierkegaard. CSM har svaret at Filosofi er
interesseret, men at studienævnet ikke vil betale for transporten hertil.
g) Studienævnet har meddelt fakultetet, at følgende studieordninger og rettelsesblade vil blive
indsendt den 3.marts til behandling:
- Ny BA-studieordning
- Nyt BA-sidefag
- Overgangsordning for kandidat tilvalg
- Rettelsesblad for Valgfag, BA-studieordning
h) Der vil blive afholdt introduktionsdage for nye BA- studerende den 28. og 29. august.
Programmet fra sidste år med blanding af fagligt indhold og sociale aktiviteter vil blive
gentaget, dog i reduceret form.
i) Der vil blive afholdt en introduktionsdag for kandidatstuderende. Program for dagen vil
blive drøftet på studienævnsmødet i maj.
j) Der har været afholdt Uddannelsesrådsmøde hvor der bl.a. blev drøftet den ny
bekendtgørelse om studiefremdrift. Der er stadig mange uafklarede problemer omkring det
praktiske.
k) AMSC refererede fra et møde i undervisningsministeriet om kvalitet på
kandidatuddannelsen.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2014-8 fik dispensation til 4. gangs dispensation.
Journalnr. 2014-9 fik dispensation til 4. gangs dispensation.
Journalnr. 2014-10 fik dispensation til 4. gangs dispensation.
Journalnr. 2014-11 fik dispensation til 4. gangs dispensation.
Journalnr. 2014-12 fik dispensation til 4. gangs dispensation.
Journalnr. 2014-13 fik afvist ansøgning om merit. Klagevejledning.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Evaluering af undervisning, fortsat.
Underviser vil udarbejde en rapport på baggrund af undervisning og eksamen. Når
eksamensresultaterne foreligger, vil rapporten blive indsendt.
Ad 7: Økonomi.
Studienævnet ønsker at få et regnskab for hele 2013.
Ad 8: Filosofi Olympiade i Odense.
Der afholdes Filosofi Olympiade den 28. og 29 marts i Odense. Filosofi ved SDU huser en
del af arrangementet og leverer faglige bidrag.
Ad 9: Godkendelse af årshjul.
Studienævnet godkendte det fremlagte årshjul med følgende ændringer: i 2014 er sidste frist
for fremsendelse af ny studieordning og rettelsesblade til fakultetet ændret til primo marts,
og evaluering af det forgangne år flyttes fra februar til juni eller august.
Ad 10: Status på ny BA- studieordning.

a) Instituttet har fået lavet økonomiske beregninger på baggrund af studienævnets plan for
den nye BA-studieordning. Planen blev accepteret, om end der var et ønske om
reduktion af brugen af ekstern censur.
b) CSM opsummerede de vigtigste udeståender inden den færdige studieordning kan sendes
til Aftagerpanel og Fakultet. I forlængelse af dette drøftede Studienævnet bl.a. modeller
for studiestart og 1.årsprøve og generelle spørgsmål om forholdet mellem eksamen og
reeksamen i de tilfælde hvor fremmøde er en del af udprøvningen.
c) Det blev besluttet at afholde et afsluttende møde om studieordningen snarest muligt.
Ad 11: Forslag til nye evalueringsskemaer.
Punktet blev udsat til næste møde, da tovholder mangler et udkast fra en
studentermedhjælper. Studiets eget evalueringsskema samt eksempler fra andre fag skal
inddrages ved udarbejdelse af nyt skema, ligesom de generelle procedurer skal diskuteres.
Ad 12: Dimittend undersøgelse (lukket punkt) bilag.
Studienævnet gennemgik resultaterne af dimittendundersøgelsen. CSM foreslog at den
fortrolige rapport bliver sammenskrevet således at resultaterne kan deles med bl.a.
Aftagerpanelet, alumner og kandidatstuderende. Rapporten gav endvidere anledning til at
drøfte en strategi mhp at skabe et egentligt alumnenetværk for Filosofi.
Ad 13: Fastlæggelse af hvilke kurser, der skal evalueres i foråret.
Studienævnet besluttede, at alle kurser skal evalueres i foråret inkl. øvelser ved instruktorer.
Evalueringen skal for Argumentationsteori foregå i uge 9 og for Videnskabsteori 1 i uge 11.
For al anden undervisning på bachelor- og kandidat uddannelserne er det i uge 17.
Ad 14: Høring over Principper for studiestarten, bilag.
Studienævnet vil melde tilbage til fakultetet, at man ønsker fælles retningslinjer for studierne
på Humaniora både hvad angår bevilling af antal tutor timer til rus introduktion samt taksten
for aflønning af tutorer. En aflønning af tutorer vil fx betyde, at der er mulighed for at sikre
kvaliteten af aktiviteter ifm studiestarten bedre (herunder fx også at kunne kræve at tutorer
deltager i de kurser som udbydes til dem).
Ad 15: Planlægning af undervisning efterår 2014.
Instituttet vil indkalde rekvisitioner til undervisningen i slutningen af februar. På
kandidatuddannelsen vil der blive udbudt ca. 5 kurser ud over kurset i Forskningstraditioner
og grenseminarer. Fagrådet opfordres til at melde til studienævnet snarest muligt, hvis der er
ønsker om bestemte undervisere eller emner ifm efterårets overbygningskurser.
Ad 16: Forslag til tværgående kandidatkurser.
Der lå forslag til emner fra Søren Harnow Klausen, Anne-Marie S. Christensen og Cynthia
M. Grund. Viceinstitutlederen har indkaldt til møde som CSM deltager i. Filosofi er positivt
indstillet over for tværgående kandidatkurser og vil gerne bidrage til at afprøve om det er
praktisk muligt at etablere samarbejder om dem (fx med udgangspunkt i forslagene fra
underviserne). Studienævnet ønsker at foreslå bl.a. disse kurser som Filosofi kan bidrage til
ifm de erhversparathedsfremmende kurser: Professions- og samfundsetik, Kommunikation,
samt Journalistik. Der er også interesse blandt de studerende for at der udbydes kurser i
empiriske metoder og sprogfærdighedsfag (som fx tysk og klassiske sprog).
Ad 17: Kort evaluering af det forgangne år.

Studielederen skitserede kort det forgangne års arbejde og fokuspunkterne for det kommende
år. Der var enighed om at dette punkt på årshjulet næste gang bør flyttes til mødet i
slutningen af august eller slutningen af juni.
Ad 18: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 12.25
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