Filosofisk Studienævn
Dato 24-11-2014

Referat fra studienævnsmøde den 22. oktober 2014

Tilstede: Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) formand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC) og Esben
Nedenskov Petersen (ENP). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB), Ida Stub Sørensen (ISS). Jörn
Wamser (JW) kom under pkt. 3. Faglig vejleder Cecilie Worm, deltog ikke i pkt. 4. Wibke Rickers.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagordenen blev godkendt med følgende tillægspunkter: pkt.20: Plagiattjek, herefter er pkt.
21 Eventuelt. Punkt 11 og 13 blev behandlet under ét.

Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 17. september 2014.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Esben Nedenskov Petersen har aftalt at mødes med studielederen ved Idræt mhp
udvikling af faget Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskningsformidling.
b) Anne-Marie S. Christensen oplyste, at hun i forbindelse med grenseminar i Værdier,
Normer og Velfærd vil oprette en læsekreds om Aristoteles etik.
c) Forskningsprogrammet Viden & Værdier afholdt den 31. oktober en gæsteforelæsning
med professor Miriam McCormick, Richmond Universitet, Virginia, USA med titlen
What do Beliefs Feel Like.
d) Fagrådet har valgt koordinatorer for det kommende år: Clara Andersen (også uofficiel
formand) og Sabine Kristensen samt Mads Straarup som er genvalgt.
e) Skrivelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser vedrørende framelding til et eller
flere fag på grund af studerendes deltagelse i opgavebesvarelse efter Universitetslovens
styrelsesregler.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2014-97 dispensation til 4. eksamensforsøg.
Journalnr. 2014-98 fik udsættelse m. førsteårs- og studiestartsprøven til vinter 15/16.
Journalnr. 2014-99 dispensation til forlænget tid ved stedprøve i Filosofiske grundbegreber
Journalnr. 2014-100 dispensation til forlængelse af afleveringsfristen for speciale.
Mellem møder:
Journalnr. 2014-101 afslag på ansøgning om ændring af eksamensaflevering.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Ansøgning fra Symposion om 1.500,- kr til dækning af eftermiddagskaffe og kage til 50
personer ved Forskningens dag den 7. november blev bevilget.
Ad 6: Godkendelse af pensum, fortsat fra sidste møde.
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a) Pensa blev godkendt.
b) Studienævnet godkendte Peter Wolsings forslag til pensum til Filosofiens historie 1 for
sidefag.
c) Studienævnet bemærkede at pensum i Argumentationsteori ikke afspejler at der er
ændret i studieordningen, således at kurset nu (i modsætning til tidligere) også skal sætte
de studerende i stand til at analysere argumenter i længere, sammenhængende tekster.
Ad 7: Kandidatkurser og Valgfag.
a) Der er følgende kurser/valgfag i foråret:
 Miljøetik og naturopfattelser ved Peter Wolsing
 Filosofi og litteratur ved Søren Harnow Klausen
 Wittgensteinsk etik ved Anne-Marie S. Christensen
 Æstetik, kunst og filosofi ved Cynthia M. Grund
 Relativisme – ang. værdier, sprogligt indhold og rationalitet ved Nikolaj Nottelmann
 Kvantemekanik og filosofi ved Jens Hebor
b) Studienævnet besluttede, at Relativisme – ang. værdier, sprogligt indhold og rationalitet
skal fungere som det specifikt udbudte valgfag på BA-uddannelsen. De øvrige
kandidatkurser udbudt af Filosofi kan dog også vælges som valgfag af de BAstuderende.
c) Studienævnet drøftede hvordan grenvalg kan foregå mest praktisk. Det blev besluttet at
grenvalg skal foretages ved samme frist som petita afleveres (primo april og primo
november). Efterfølgende har eksamenssekretær, Pia Christensen, og faglig vejleder,
Cecilie Worm, udarbejdet et særskilt skema til grenvalg.
d) Studienævnet minder grenkoordinatorerne om at melde ved indgangen til et semester til
studienævnet, hvilke planer der foreligger for grenseminarerne. Det blev besluttet
fremover at indkalde sammen med pensa for kurser.
Ad 8: Eksamensplan.
Eksamensplan for vinter 2014/15 godkendtes.
Ad 9: Principiel diskussion af offentliggørelse af eksamensplan.
Studienævnet besluttede at eksamensplaner bør foreligge til offentliggørelse primo
november for vintereksamen og primo april for sommereksamen.
Ad 10: Rettelser i studieordninger som konsekvens af ændring af normalsidestørrelse.
Fakultetet har besluttet, at udvide normalside størrelsen til 2400 enheder, ændringen får
virkning for alle studieordninger både for pensumopgivelser og opgavelængder der er
angivet i normalsider. I lyset heraf besluttede Studienævnet:
a) For BA-studieordningen 2014: Man vedtog at konsekvensrette i forbindelse med
opgavers længde således, at sidetallet fjernes i den nyeste studieordning, de steder hvor
der også er anført antal anslag.
b) For BA-studieordningen 2014: I forbindelse med pensumangivelser blev det besluttet at
tilpasse antallet af opgivne sider så de oprindelige pensumstørrelser fastholdes.
Afhængigt af hvor stort omfanget af arbejdet med rettelser bliver, vil man overveje om
der bør ansættes en studenterhjælp.
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c) For øvrige studieordninger: Det blev vedtaget ved afstemning, at de hidtidige angivelser
af normalsider fastholdes, selvom det som konsekvens betyder, at pensum samt
opgavelængder reelt udvides.
Ad 11: Konsekvensrettelser i studieordninger som følge af nyt Vademecum.
Fakultetet har udarbejdet et nyt Vademecum vedr. studieordninger. Som konsekvens heraf
er der rettelse til i BA-studieordning 2014:
 § 15: Førsteårsprøvens 3. forsøg udbydes til sommereksamen selvom der ikke er
undervisning i kurserne i foråret.
 § : Om udlandsophold tilføjes der i 1. afsnit efter sidste punktum: Studienævnet
anbefaler, at udlandsophold lægges i 4. semester.
Ad 12: Revision af eksamener i BA-studieordning 2014.
Fakultetet ønsker en reduktion af antal eksaminer BA i studieordning 2014. CSM har holdt
møder med Universitetspædagogik og sekretariatsleder Lone L. Pedersen om sagen.
Universitetspædagogik anbefaler at der ikke bliver skåret i antallet af eksaminer (af hensyn
til både faglighed og økonomi/gennemførsel), mens sekretariatsledelsen fremførte, at det
store antal eksaminer var for arbejdskrævende og dermed for dyrt.
Studielederen fremlagde forslag til reduktion af antal eksaminer, som studienævnet dog
afviste. Studienævnets medlemmer udtrykte ønske om at få klarhed over hvor stor
arbejdsbelastningen ifm den nuværende studieordning er, hvor meget denne
arbejdsbelastning skal nedbringes, og hvor stor arbejdsbelastningen er ifm de enkelte
prøveformer. Der blev desuden udtrykt skepsis over for ønsket om nedskæringer i lyset af
at studieordningen netop er blevet godkendt og af at valg af eksamensformer er taget under
hensyn til Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning.
Ad 13: Vademecum.
Blev behandlet sammen med punnkt 11.
Ad 14: Kandidatstudieordning.
a) Der forelå et nyt udkast til studieordningen, som er næsten klar til at blive skrevet.
Imidlertid vil man vente med at gå videre, indtil de endelige oplysninger om
dimensioneringsplanerne kendes.
b) Vejledning til hjemmeopgaver og specialer skal skemalægges for at kunne indgå i kravet
om 12 timers undervisning om ugen.
Ad 15: Studiestartsprøven.
Studiestartsprøven har tilsyneladende bevirket, at der er blevet udskrevet 12 inaktive
studerende. Den har således virket efter hensigten.
Ad 16: Studiemiljøvurdering.
Faglig vejleder meddelte, at der nu var fundet et tilstrækkeligt antal deltagere til at
fokusgruppeinterviewene kan foretages. Resultatet af studiemiljøvurderingen antages at
kunne foreligge i slutningen af november.
Ad 17: Standardforretningsorden.
Man vedtog at udarbejde ny forretningsorden for Filosofisk Studienævn efter det
foreliggende udkast. Efterfølgende har Karin Bruun fra Ledelsessekretariatet været
behjælpelig med at tilrette forretningsordenen.
Ad 18: Nøgletal.
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Studienævnet diskuterede tal for optag, frafald og gennemførelse. Det blev besluttet ikke på
nuværende tidspunkt at iværksætte yderligere tiltage end det som allerede er gjort med den
nye BA-studieordning og som er besluttet i forbindelse med arbejdet med den kommende
kandidatstudieordning.
Ad 19: Årets optag.
Studienævnet tog oversigter fra årets optag fra Whitebook til efterretning.
Ad 20: Manglende plagiattjek af eksamensopgaver.
På foranledning af en underviser har studielederen forhørt sig hos prodekan Lars Binderup
hvorvidt det automatiske plagiattjek af hjemmeopgaver er ophørt. Prodekanen har svaret
bekræftende. Ophøret skyldes overgangen til SDUassignment som indleveringsmodul af
eksamensopgaver. Der foretages dog stikprøver, og undervisere kan derudover foretage tjek
af evt. mistænkelige opgaver. Han tilføjer at der arbejdes på at få etableret et nyt
plagiattjeksystem. Studienævnet beklagede denne kvalitetsforringelse.
Ad 21: Eventuelt.
Forslag fra fagrådet om fremover at lægge link til referater på postlisten.

Mødet sluttede kl. 11.45

Caroline Schaffalitzkye
Studienævnsformand /

Wibke Rickers
Studienævnssekretær
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