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Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 7 c udgår, tilføjelse til pkt. 9 b: Elektronisk betjening af studienævnets arbejde
Ad 2. Godkendelse af referat
Rettelse til ad 11: Retningslinjer for ud- og aflevering af hjemmeopgaver.
Studienævnet fastholder formuleringen i studieordningen om udleveringstidspunkt for
hjemmeopgave i Moderne filosofi 2a og b.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden

Studienævnet er blevet indskærpet af fakultetet, at faglig vejleder ikke må få indsigt i
studenteransøgninger eller deltage i behandlingen af ansøgningerne ved møderne.

Der afholdes studiepraktik i uge 43 onsdag, torsdag og fredag.

Administrationen af studienævnets møder og sagsbehandling er gjort elektronisk efter
Fakultetets retningslinjer.

CSM refererede fra ledelsesseminar for Humaniora, bl.a. om udsigten til at
udtalelsen til kandidatspecialer udgår, men at der måske åbnes mulighed for forsvar,
om eksamensfrekvens ved studierne, om ny praksis for varetagelse af
studieaktivitetssamtaler, og om forsøg med supplerende optag. Sidstnævnte vil fra
2017 betyde at 25% af de nye studerende ved Filosofi vil blive optaget ikke kun på
baggrund af karakterer, men også ud fra en test, ansøgning, samtale og/eller lign. På
længere sigt er målet at alle studerende ved SDU skal optages på denne måde.
b) De studerende
Der var intet.
c) Andre
Der var intet.
4. Ansøgninger fra studerende
Journalnr. 2014-88 dispensation til at aflægge BA-projekt eksamen uden for den ordinære
eksamenstermin.
Journalnr. 2014-89 dispensation til at bruge samme vejleder udover 2 gange.
Journalnr. 2014-90 dispensation til at samle to mundtlige eksamener i en uge pga.
udlandsophold.
Journalnr. 2014-92 dispensation til forlængelse af afleveringsfristen for speciale.
Sager mellem møderne:
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Journalnr. 2014-85 dispensation til 4. eksamensforsøg.
Journalnr. 2014-86 meritoverførsel fra bacheloruddannelsen til kandidat tilvalg.
Journalnr. 2014-87 dispensation til aflevering af 2 hj.opgaver uden for ordinær termin.
5. Sager til behandling undervisning
a) Rekvisition F 15
CSM havde udarbejdet en oversigt til instituttet over forårets undervisning. Oversigten blev
taget til efterretning. Fagrådet skal have mulighed for at foreslå et valgfag til
bacheloruddannelsen. Studienævnet tager stilling til de nærmere emner for valgfag og
overbygningskurser når der foreligger forslag fra de undervisere som er rekvireret til disse
kurser.
b) Drøftelse af evaluering E 14
Al undervisning i efteråret skal evalueres mundtligt og skriftligt:
Den mundtlige evaluering skal finde sted midtvejs dvs. i ugerne 41-44.
Den skriftlige evaluering finder sted i uge 48 – 49, underviserne skal være opmærksomme på,
at evalueringen ikke foregår sidste undervisningsgang, da der skal være mulighed for feedback.
. En studentermedhjælp vil indsamle evalueringerne, derfor skal underviserne underrette CSM
om dato og tidspunktet for evalueringen.
Introduktionskursus på kandidatuddannelsen evalueres skriftligt i uge 43.
c) Godkendelse af pensum E 14
Pensum blev godkendt. Filosofihistorie 1 og Argumentationsteori blev udsat til næste møde.
d) Evaluering af Introduktionsprojekt
Der forelå en fin evaluering, som bestyrkede studienævnet i, at man gjorde det rigtige i at
afholde en projektuge, selvom det var et hårdt program. Det tegnede også til at den indførte
studiestartsprøve opfylder den ønskede funktion.
Man besluttede, at der skal søges flere timer til næste års tutorer.
Tilvalgsstuderende har ytret ønske om også at deltage i Introduktionsprojektet (dog uden
eksamen). Studienævnet vil gerne imødekomme ønsket under forudsætning af at
lokalekapaciteten tillader der.
Der skal sendes besked til lokaleadministrationen, at filosofi næste år skal have bedre
lokaletildeling på SDU i den første uge. Der skal tidligt søges lokaler til både rusintroduktionen og introduktionskurset.
e) Godkendelse af procedure og skema i forb. med undervisningsevaluering
Skemaet blev vedtaget med mindre rettelser.
Underviserne skal meddele CSM, hvornår der udleveres evalueringer, så en
studentermedhjælp kan samle evalueringer ind.
Skemaerne scannes ind af sekretæren og sendes til underviserne og forelægges for
studienævnet. Beskrivelse af procedure for både mundtlig og skriftlig evaluering vil blive
sendt til underviser og fagrådet til orientering.
6. Sager til behandling eksamen
a) Principper for afvikling af eksamen efter BA-studieordning 2009
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Studienævnet vil forsøge så vidt muligt at afvikle alle gamle eksaminer, dvs. hvor
undervisningen er afviklet for sidste gang, i november måned for den kommende
eksamestermin.
7. Sager til behandling studieordninger
a) Kandidatstudieordning
Der skal findes 5 ECTS, som skal ligge på 70 ECTS kandidatuddannelsen.
b) Kandidatsidefag
Studielederens udkast blev godkendt (med forbehold for ændringer i Fakultetets hidtidige
udmeldinger om placering af fælles, obligatoriske elementer). I 8. semester vil den
studerende have frihed til selv at vælge et kandidat kursus.

8. Sager til behandling kvalitetspolitiken
a) Studiemiljøvurdering
CSM indsamlede spørgsmål til brug for forberedelsen af fokusgruppeinterviews ifm
undersøgelsen af studiemiljø.
b) Evaluering af rus-introdage
Der var stor ros til tutorerne og hele rus-intro forløbet. Det var indtrykket, at to dage blev for
komprimeret, da det sociale var skåret væk. Det er vigtigt med lange pauser. Lars Binderups
oplæg lagde en god bund for diskussioner blandt de studerende.
Studienævnet diskuterede hvordan man kan lægge flere sociale arrangementer ind i
planlægningen af rusintroduktionen. Studielederen vil evaluere det samlede forløb med
ruskoordinatorerne når rus-turen er afviklet.
9. Andre sager til behandling
a) Dato for julefrokost
Studienævnet tilsluttede sig fagrådets forslag om at afholde julefrokost den 5. december.
Efterfølgende er Comenius blevet reserveret fra kl. 18, hvilket var det tidligst mulige
tidspunkt at få lokalet på.
b: Elektronisk betjening af studienævnets arbejde
CSM har kontaktet Lone Granhøj for at høre om det er et krav, at studienævnet skal betjene
sig af studienævnsportalen i forbindelse med møder. Lone Granhøj bekræftede, at det er et
krav. Studienævnet kan dog vælge at supplere det elektroniske materiale med en fysisk
mødemappe som hidtil.
Studienævnet vil gøre fakultetet opmærksom på sin store utilfreds med systemet, bl.a. har
flere svært ved at åbne bilag, det forhindrer en fleksibel arbejdsgang op til møderne, der er
ikke adgang for faglig vejleder, undervisere og studerende til at se de åbne sager. Det
sidstnævnte vurderes af studienævnet at være et så alvorligt problem at det rejser tvivl om
hvorvidt studienævnets arbejde kan udføres i overensstemmelse med god forvaltningsskik.
Studienævnet ser sig derfor nødsaget til at bibeholde den hidtidige model for
studieadministration som bl.a. indebærer en fysisk mødemappe hvor dagsorden og
dokumenter lægges til gennemsyn. Studienævnet påpeger i denne forbindelse det
problematiske i at studienævnssekretæren vil få dobbeltarbejde ved at skulle betjene det
elektroniske system samt forsætte med at fremlægge sagerne i papirformat.
10. Eventuelt
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Det blev drøftet om fagrådet ikke fungerer tilstrækkeligt godt. Trods arbejde fra de
aktive for at få flere, heriblandt nye studerende, til at deltage i møderne er møderne
tilsyneladende ikke tilpas effektive og repræsentative. Studienævnet vil gerne bidrage
hvis det er muligt og tilbød at hjælpe med at facilitere møderne (fx ved at instruere i
mødeafvikling og skrivning af referat) eller andet.



Drøftelse af afholdelse af disciplinernes dag udsættes.

Mødet sluttede kl. 11.58

Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand /

Wibke Rickers
Studienævnssekretær
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