Filosofisk Studienævn
Dato: 08-12-2014

Referat fra Filosofisk studienævn 26. november 2014
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) formand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC) deltog fra pkt. 6 og
Esben Nedenskov Petersen (ENP). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB) og Jörn Wamser (JW).
Faglig vejleder Cecilie Worm, deltog ikke i pkt. 4. Wibke Rickers.
Afbud fra Ida Stub Sørensen
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen 1-4, 20, 5-8, 19, 9-21

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagordenen blev godkendt med følgende tillægspunkter: pkt. 17: Principiel diskussion om
sprogkrav, pkt. 18: Godkendelse af pensum, fortsat, pkt. 19: Procedure vedr. skriftlige
evalueringer og opfølgning, pkt. 20: Fortolkning af tilstedeværelsespligt og pkt. 21:
Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2014.
Rettelse ad 6 b: efter for: ændres til centralfag
Ad 3: Meddelelser.
a) De nuværende studenterrepræsentanter i studienævnet er ved fredsvalg blevet genvalgt.
b) Faglig vejleder Cecilie Worm vil sende information ud til studerende på
kandidatuddannelsen om, hvilke alvorlige konsekvenser fremdriftsreformen kan få på
deres uddannelse hvis de ikke er opmærksomme på reglerne for kursustilmelding.
c) Jörn Wamser meddelte, at det nystartede forum for kandidater fungerer efter hensigterne.
d) Center for Universitetspædagogik har fremsendt et nyhedsbrev om
undervisningsevaluering hvor arbejdet i Filosofisk Studienævn bruges som eksempel.
e) Rektors kontor har fremsendt meddelelse om, at De studerendes dag afholdes fredag den
8. maj 2015, og der vil derfor være undervisningsfri i tidsrummet kl. 10-18. Rektor
opfordrer studielederen til at bede de studerende bakke op om arrangementet.
f) Caroline Schaffalitzky fremviste en oversigt med udviklingen over eksamenssnyd på
fakulteterne ved SDU.
g) Lene Mortensen fra Studieservice har fremsendt nye retningslinjer for håndtering af
mistanke om uregelmæssigheder ved eksamen. Ændringen vil medføre, at sager som
ligger i ”gråzonen” af plagiat skal håndteres af studienævnsformanden.
h) Studievejledningen på Humaniora er åbnet og hjælper bl.a. i forbindelse med ansøgninger
til studienævnet.
i) Det Humanistiske Fakultets Arbejdsmiljøgruppe har fremsendt Procedure for at håndtere
en alarmsituation. Torsdag den 11. december kl. 10.45 vil der blive afholdt en øvelse.
j) Faglig vejleder gjorde opmærksom på at vi i overgangen til studiefremdriftsreformen
forventeligt vil få brug for en række tekniske dispensationer.
k) Anne-Marie S. Christensen meddelte, at læsekredsen om Aristoteles i forbindelse med
grenseminar havde fået en god tilslutning.
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l) Studienævnsformanden orienterede om at arbejdspresset på studienævnssekretariatet
betyder at det ikke er muligt i fuld omfang at anvende den digitale portal til mødematerialer.
Forhåbningen er at det vil kunne ske til mødet i januar.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2014-102 fik dispensation for omfangskravet til undervisningsdeltagelse.
Journalnr. 2014-103 fik merit for fag på bacheloruddannelsen.
Journalnr. 2014-104 fik dispensation til ændrede eksamensformer.
Journalnr. 2014-105 fik godkendt individuelt tilrettelagt tilvalg.
Journalnr. 2014-106 fik merit for fag på bacheloruddannelsen.
Ad 5: Andre ansøgninger.
a) Studienævnet bevilgede rejsegodtgørelse til Løgstrup seminar ved Aarhus Universitet den
31. oktober til 3 studerende på kandidatuddannelsen.
b) Studienævnet bevilgede honorar og rejsegodtgørelse til to gæsteforelæsere. Der er tale om
2 x standardhonorar og 2 x rejsegodtgørelse til undervisere, som skal holde 4 timers
seminar om Marx i forbindelse med grenseminar Værdier, normer og velfærd.
Studienævnet vil imødekomme ansøgningen under forudsætning af, at der:
 begrundes hvorfor seminaret ikke kan dækkes af forskningsprogrammerne
 gives en beskrivelse af indholdet
 angives tidspunkt for afholdelse af seminaret (og dette ikke er i eksamensperioden)
 gøres tilgængeligt for alle studerende ved filosofi
Ad 6: Godkendelse af forretningsorden for filosofi.
Med et par mindre ændringer blev forretningsordenen godkendt.
Ad 7: Godkendelse af petita.
Studienævnet godkendte de indleverede petita. Hvor petita ikke levede op til studieordningens
krav, vil der komme meddelelse til den studerende.
Ad 8: Indberetninger fra underviserne vedr. midtvejsevalueringer.
De indkomne evalueringer blev taget til efterretning. Imidlertid mangler der indberetninger
fra flere undervisere.
Ad 9: Øvelsestimer i Logik.
Faglig vejleder rejste spørgsmålet hvorvidt omfanget af øvelsestimer i Logik i BAstudieordning 2014 er tilstrækkeligt. Studienævnet besluttede at være særlig opmærksom
på spørgsmålet i forbindelse med evalueringen af forårets undervisning.
Ad 10: Ny kandidatstudieordning 2015.
Studienævnet har besluttet at mødes ud over studienævnsmøderne for at nå at få en ny
kandidatstudieordning klar til 1. februar.
Ad 11: Pålæg om reduktion i antallet af eksaminer i den nye BA-studieordning.
a) Eksamenssekretæren er blevet spurgt om arbejdsbelastningen ved den nye BAstudieordning, hun fandt ikke, at der var fag som frembød store udfordringer. Overgangen
til ny studieordning (og deraf følgende dobbeltplanlægning af nye og gamle
eksamensformer) giver til gengæld en ekstra belastning.
b) Studienævnet drøftede endnu engang muligheden for at reducere antallet af udprøvninger.
CSM foreslog gruppearbejde omkring en stor del af opgaverne, og studienævnet foreslog
også at skære i eksamen i Teoretisk filosofi1 og Filosofihistorie 1. Der herskede fortsat
bekymring omkring faglige og økonomiske forhold ved en reduktion, og studienævnet
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besluttede at invitere repræsentanter fra fakultetet til at deltage i det kommende
studienævnsmøde og komme med anbefalinger.
Ad 12: Kandidatpræsentation.
Studienævnet ønsker at skabe en tradition for at invitere årets kandidater til at præsentere
deres specialer som optakt til julefrokosten. Der har dog kun været få kandidater i 2014 men
det blev besluttet at afholde præsentationen mindst hvert andet år (næste gang således
december 2015). Planlægningen af næste års kandidatpræsentation skal begynde i september.
Ad 13: Økonomi.
Studienævnet har fået bevilliget 29.193,- kr til 2015. Hertil kommer 15.000,- kr. til
gæsteforelæsninger. Instituttet har på forespørgsel oplyst at sidstnævnte midler dog ikke er
øremærket til dette formål, men også kan bruges på andre formål inden for studienævnets
arbejde.
Ad 14: Rettelser til BA-studieordningen 2014.
BA-centralt fag § 48 a: 2 timer ugentlig samt en ugentlig øvelsestime, 2. semester
BA sidefag § 61 a: 2 timer ugentlig samt en ugentlig øvelsestime, 2. semester
Ad 15: Efter-eksamen evalueringsskema.
Udsat til næste møde.
Ad 16: Fællesudbud: valgfag fra andre studier, som filosofi har godkendt, og valgfag fra filosofi
godkendt ved andre studier.
Taget til efterretning.
Ad 17: Principiel diskussion om sprogkrav.
Studienævnet bekræftede, at opgaver skal affattes på dansk med mindre der er særlige grunde
til at vælge et andet sprog.. Studienævnet skal søges hvis studerende ønsker at skrive på et
andet sprog og der skal her tages hensyn til at den studerende samlet set i sin uddannelse skal
dokumentere betydelige færdigheder i at skrive på dansk om fagfilosofiske emner.
Ad 18: Godkendelse af pensum, fortsat.
Pensum for sidefag i Filosofiens historie 1 blev godkendt.
Ad 19: Procedure vedr. skriftlige evalueringer og opfølgning.
CSM kontakter Universitetspædagogik og forhører sig om procedurer og/eller redskaber mhp
på at udarbejde et tillæg til studienævnets notat om evaluering.
Ad 20: Fortolkning af tilstedeværelsespligt.
Studienævnet enedes om følgende fortolkning af kravet om deltagelsespligt i et kursus:
Studerende kan få dispensation til at benytte reeksamen som ordinær eksamen hvis særlige
forhold (fx sygdom) gør sig gældende fem eller flere gange i løbet af et kurset på 13 uger.
Ad 21: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 12.

Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand /

Wibke Rickers
Studienævnssekretær
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