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Syddansk Universitet
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CSM/wr

Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 7. maj 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.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med et tillægspunkt, hvorefter rækkefølgen er: pkt. 16 Dato for
møde i juni, hvorefter pkt. 17 er Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 2. april 2014.
Referatet blev godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
a) Ida Stub Sørensen meddelte, at Hytteturen havde haft fin tilslutning og indholdsmæssigt
været god for både filosofi- og religionsstuderende.
b) I forbindelse med en større kontor rokering på fakultetet, er faglig vejleder flyttet ned i
stueetagen på parallelgangen til vores gang, og CSM er flyttet ind i faglig vejleders tidligere
kontor.
c) På forespørgsel fra studienævnet svarede CSM, at der ikke var informationer om, at
fagbibliotek eller læsesal skal ændres – tværtimod har et udvalg under Fakultetet netop
foreslået, at det bibeholdes i den nuværende form.
d) Meddelelse fra Maria Slej Hasselstrøm om at foreslå studerende til ”Book en studerende”.
Studielederen har svaret at det er en uhensigtsmæssig procedure.
e) Der har været opslået 2 stillinger som tutorkoordinator med løn. Efterfølgende er Ida Stub
Sørensen og Clara Holm Andersen valgt til stillingerne , og der er kommet opslag om
officielle frivillige ulønnede tutorer.
f) CSM orienterede fra studielederseminar om bl.a. studieordningsreformen, som vil få stor
indflydelse på fremtidige studieordninger. Reglerne vedr. tilmelding til fag og prøver har
virkning for nye bachelorstuderende fra september 2014. For allerede indskrevne studerende
har reglerne vedr. tilmelding til fag og prøver virkning fra juli måned 2015. Dvs. er de
allerede indskrevet på SDU, vil de først blive mødt af kravet om tilmelding til minimum 30
ECTS fra og med den undervisning, som skal foregå i efterårssemestret 2015.
g) Det kernefaglige tværfag, som udbydes i samarbejde med Klassiske Studier og Skrivekunst
på kandidatuddannelsen, ”Retorik – historisk, argumentationsteoretisk og etisk ” er blevet
valgt af en stor del af Humanioras studienævn fra fællesudbudet. Også de øvrige kurser ved
Filosofi er blevet forhåndsgodkendt flere steder.
h) Filosofi har godkendt følgende kurser i fællesudbudet:

i)

j)
k)
l)
m)
n)

 Studienævn for Cand.negot Studier: Human Rights and Culture.
 Studienævn for Historie: Område: Internationale menneskerettigheder efter 1945,
Følelser og funktioner i middelalderen, Fra Humboldt til faktura: Et studie i
universitetets historie fra 1800 til i dag.
 Studienævn for International Virksomhedskommunikation: CSR og socialt
entreprenørskab.
 Studienævn for Litteraturvidenskab: Europæisk kultur og identitet.
 Studienævn for tysk og spansk: Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Literatur, Kunst
und Philosophie.
Undervisere kan søge timer til deltagelse i kurser i undervisning og til
undervisningsudvikling ved Studerende i Centrum for at lære at undervise. Der kan også
søges til de sædvanlige formål.
Der er lagt skabeloner på filosofis hjemmeside med forsider til hjemmeopgaver. Alle
opgaver skal fremover afleveres i disse skabeloner.
Fagrådet har indstillet Jens Hebor til Humanioras undervisningspris.
De studerende har ikke i dette semester gjort brug af øvelsestimerne i særligt stort omfang.
Referat fra fagrådsmøde.
Der afholdes konferencen ”Teaching for active learning” den 3. november 2014 på SDU.

Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2014-38 afslag på ansøgning om fritagelse for deltagelsespligt ved førsteårsprøve
Journalnr. 2014-39 dispensation til for sen aflevering af petitum
Journalnr. 2014-40 afslag på ansøgning om for sen aflevering af hjemmeopgave for anden
gang
Journalnr. 2014-41 dispensation til for sen aflevering af petitum
Journalnr. 2014-42 dispensation til 5. eksamensforsøg
Journalnr. 2014-43 bekræftelse på tilladelse til at aflægge visse eksaminer fra udlandet
Journalnr. 2014-44 meritoverførsel
Journalnr. 2014-45 fik godkendt ændringer i petitum til BA-projekt
Journalnr. 2014-46 dispensation til for sen aflevering af petitum
Journalnr. 2014-47 dispensation til udsættelse af aflevering af speciale
Journalnr. 2014-48 dispensation til 4. eksamensforsøg
Journalnr. 2014-49 godkendelse af individuelt tilrettelagt sidefag
Journalnr. 2014-50 afslag på udsættelse af aflevering af valgfag
Journalnr. 2014-51 dispensation til for sen aflevering af petitum
Ad 5: Andre ansøgninger.
Ansøgning fra TIDskrift: Studienævnet vil gerne støtte TIDskrift økonomisk, men bad om
en ny ansøgning med angivelse af konkrete poster. Man anbefaler redaktionen ved TIDskrift
også at søge støtte ved De studerende i Centrum og Dansk Filosofisk Selskab.
Ad 6: Procedurer for undervisningsevaluering.
a) Evalueringsskemaerne for foråret vil blive kopieret og lagt til de respektive lærere. Hvis
evalueringen er uproblematisk, bedes læreren blot knytte en kort kommentar til den og
sende den til studienævnet, hvis evalueringen kræver en uddybelse, bedes læreren
fremsende en sådan til studienævnet.

b) Studienævnet diskuterede CSMs forslag til evalueringsskema. Ved næste
studienævnsmøde inviteres Birgitta Wallstedt og Rie Troelsen fra Universitetspædagogik
til at se på forslaget.
Ad 7: Ansøgere til kandidat uddannelsen.
Studienævnet drøftede mulighederne for optag til kandidat uddannelsen. Der var enighed om
at den nuværende linje fastholdes.
Ad 8: Grenseminarer.
a) Studienævnet ønsker flere oplysninger om, hvilke elementer og undervisningsformer ifm
grenseminarerne der har været succesfulde og tager punktet på ved næste møde.
b) Studienævnet ønsker at få fastlagt en procedure for afholdelse af seminarerne med fx
faste punkter som: hvornår skal seminarerne afholdes? Hvem skal deltage i seminarerne?
osv.
Ad 9: Ny kandidatstudieordning.
a) CSM, Ulla Mortensen fra Eksamenskontoret og WR har afholdt et møde om
eksamensbestemmelserne i den kommende kandidatstudieordning. Ulla Mortensen
udtrykte stor tilfredshed med CSMs notat fra sidste møde.
b) Arbejdet med studieordningen fortsætter selvom der mangler endelige retningslinjer fra
Fakultetet for strukturen.
Ad10: Dimittend-netværk.
CSM vil gå videre med at undersøge behov og muligheder i samarbejde med Susanne Tinley
og Aftagerpanelet. Det overvejes bl.a. at benytte Linkedin til en afsøgning af dimittendernes
interesser.
Ad 11: Økonomi.
Enkelte uklarheder vil blive søgt opklaret ved Instituttets økonomimedarbejdere.
Ad 12: Ny standardforretningsorden.
Udsat til næste møde.” Standardforretningsorden for de kollegiale organger ved Syddansk
Universitet” vil blive sendt til studienævnets medlemmer sammen med indkaldelsen og
CSM udarbejder et forslag på baggrund af det.
Ad 13: Planlægning af Rus-introduktion og Introduktionsprojekt.
Studielederen og Wibke Rickers vil sammen med faglig vejleder og tutorerne lægge et
program for rus-introduktionen i samråd med Esben Nedenskov Petersen og Anne-Marie S.
Christensen
Ad 14: Ny BA-studieordning (herunder procedurer for vejledervalg til BA-projekt).
a) Dels for at få afviklet den nuværende BA-studieordning, dels pga. indførelse af
studiefremdriftsreformen, blev det besluttet at bryde med den hidtidige praksis og lade
alle kurser blive eksamenskurser, når der har været udbudt undervisning i kurset sidste
gang. Det gælder også selvom der ikke har været undervisning i det pågældende
semester. Ordningen træder i kraft ved vintereksamen 2014/15 og første tilmelding bliver
i oktober.

b) Det blev besluttet, at genindføre BA-kontrakten. Kontrakten skal underskrives af den
studerende og vejleder og afleveres i april (samme frist som petitum) uanset om eksamen
først finder sted i februar året efter (petitum til BA-projekter der afleveres i februar skal
dog først indsendes den 10. november) .
c) Fakultetet har godkendt overgangsordningen i den kommende BA-studieordning.
Ad 15: Procedure for godkendelse af kurser i fællesudbud.
Der var flertal for at godkendelse af kurser krævede minimum 2 positive tilkendegivelser.
Ad 16: Dato for mødet i juni.
Der var enighed om at flytte junimødet. Mødet er efterfølgende blevet fastlagt til
mandag den 23. juni kl. 10-13 i Sokrates.
Ad 17: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 12.10
Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand

Referent
Wibke Rickers

