REFERAT fra møde i Filosofisk Studienævn den 11. marts 2015 kl. 9.00
Emne:
Dato og tidspunkt:
Sted:
Deltagere:

Filosofisk studienævn
Onsdag den 11. marts 2015 kl. 9.00-12.00
Sokrates
Caroline Schaffalitzky (CSM) studienævnsformand, Anne-Marie S.
Christensen (AMSC) og Esben Nedenskov Petersen (ENP). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB) næstformand, Jörn
Wamser (JW) og Ida Stub Sørensen (ISS) (deltog fra kl. 11.00).
Faglig vejleder Cecilie Worm.

Referent:

Ingelise Nielsen (vikarierede for Wibke Rickers)

Punkterne blev afviklet i rækkefølgen: 1-4, 7, 5-18, 21, 19, 20, 22

Dagsorden:
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Der blev tilføjet et ekstra punkt på dagsordenen: 21: Høring om fællesbestemmelserne. Derefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 11. februar 2015.
Studienævnet enedes om, at der skulle tilføjes flg. beslutning til punkt 15: Pensum fastsættes
til 700-800 sider. Derefter blev referatet godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden meddelte:
a. På baggrund af studienævnets kritik af forholdene i lokale 26, arbejdes der på at
skaffe nye lokaler hurtigst muligt.
b. Studielederen har via medievidenskabs projektbørs for studerende fremsat ønske
om samarbejde om at lave små film om filosofistudiet.
c. Den interne studiemiljøundersøgelse er afsluttet og afrapporteret til Fakultetet som
har taget godt imod undersøgelsen samt studienævnets beslutninger og anbefalinger i
kølvandet på den.
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d. Udvælgelseskriterierne for optag på kandidatuddannelsen (motivation, et vægtet
gennemsnit samt gennemførelsestid) er blevet forelagt Optagelsen. Dette har givet
anledning til bemærkninger, men ikke egentlige indvendinger.
e. De kandidatstuderende er blevet bedt om at fremsætte ønsker om overbygningskurser, og fristen for at indsende forslag er den 17. marts. Studienævnet opfordrede
de studerende til at indsende alle de ønsker, som støttes af mere end én.
f. Indstillinger til årets undervisningspris skal indsendes senest den 1. juni 2015 og
processen med at udpege kandidater skal overvejes. Det sættes på som punkt ved næste studienævnsmøde.
g. Universitetets fælles studiemiljøundersøgelse er i gang i øjeblikket. Studielederen
opfordrer alle studerende til at deltage.
h. CSM har formuleret de mest nødvendige opdateringer til markedsføringssiderne
(de orange sider). En mere gennemgribende revision bør foretages, men der er tale
om en større opgave.
i. CSM orienterede om handlingsplanen ved utilfredsstillende nøgletal. CSM har i
samarbejde med fakultetet orienteret direktionen om hvilke tiltag, der er foretaget, og
fakultetet indstiller, at Filosofi fjernes fra observationslisten.
Øvrige meddelelser:
a. Der afholdes foredrag om Filosofi og selvhjælpslitteratur den 24. marts kl. 14.15 i
Comenius.
b. Faglig vejleder orienterede om Filosofis deltagelse i Kandidatmesse og Åbent hus.
c. Der afholdes tilvalg/kandidatmøde den 20. marts. Studienævnet er vært og ENP
byder velkommen.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt)
Journalnr. 2015-11dispensation til at bruge 3 år gammelt pensum i Filosofihistorie 2
på tilvalg imødekommet, hvis eksaminator accepterer.
Journalnr. 2015-12 dispensation til 4. eksamens forsøg imødekommes, såfremt der
kan redegøres for særlige omstændigheder.
Journalnr. 2015 – 13 dispensation til 3. eksamens forsøg imødekommet, da fakultetet
har ændret reglerne.
Journalnr. 2015 – 14 dispensation til 3. eksamens forsøg imødekommet, da fakultetet
har ændret reglerne.
Journalnr. 2015 - 15 dispensation til 3. eksamens forsøg imødekommet, da fakultetet
har ændret reglerne.
Journalnr. 2015 - 16 dispensation til 3. eksamens forsøg imødekommet, da fakultetet
har ændret reglerne.

2

Journalnr. 2015 – 17 studienævnet godkendte studienævnsformandens afgørelse mellem møderne.
Journalnr. 2015-18 dispensation til at deltage i Logik eksamen sommer 2015.
Journalnr. 2015-19 imødekommet, tredje forsøg kan placeres til sommer.
Ad. 5: Andre ansøgninger
a) Studienævnet vedtog at støtte den faglige hyttetur med kr. 3000
b) Studienævnet vedtog at støtte en studerendes deltagelse i DFS med det fulde
transportbeløb samt deltagelsesgebyr, men ikke overnatning. Studienævnet besluttede at studerende selv bør bidrage til transportudgifterne ifm deltagelse i faglige arrangementer.
Ad. 6: Frafald på 1. årgang.
Der er 55 studerende tilmeldt kurserne på 1. årgang, men i gennemsnit deltager ca.
20 studerende i undervisningen. Studienævnet drøftede, hvordan man kunne få klarhed over, om der er tale om frafald eller evt. fravalg af undervisningen. Emnet tages
op på kommende fagfællemøde og fakultetet tages med på råd.
Ad. 7: Efter eksamen evalueringer (lukket punkt).
Generelt er der indkommet få evalueringer. Studienævnet vurderer, at det kan udlægges som tilfredshed med de forløb, som ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger. De uheldige forhold der blev omtalt, har studienævnet allerede taget
hånd om.
Ad. 8: Planlægning af undervisning i efteråret.
Der skal slås en deltidsstilling op til at dække kurset på både BA og kandidatuddannelsen. Grenseminarer og filosofisk seminar 1 samlæses. Alle overbygningskurser får
en ekstra VIP-øvelsestime for at opfylde 8-timers reglen.
Ad 9: Placering af undervisningstimer.
Studienævnet diskuterede den timemæssige placering af instruktortimerne samt deres
indhold. Det er underviseren på moderkurset som har ansvaret for øvelsestimerne
under hensyntagen til studienævnets retningslinjer. Punktet tages op igen på næste
møde for at beslutte disse retningslinjer.
Ad. 10: Planer for grenseminarer.
Studienævnet tog de indsendte planer til efterretning.
Ad. 11: Ændring af afleveringsfrist for petitum til BA.
Fra centralt hold er fristen for aflevering af bacheloropgaven ændret til 1. december.
Studienævnet besluttede, at de studerende skal have lavet en aftale om vejledning inden den 10. april og det vejleder-godkendte petitum skal indleveres den 10. september.
Ad. 12: Høring vedr. individuelt tilrettelagt tilvalg.
Intet høringssvar.
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Ad. 13: Fortroligt referat.
Det er juridisk i orden at have et anonymiseret referat fra det lukkede punkt om studenteransøgninger i det åbne referat, og studienævnet besluttede at fortsætte denne
praksis. Et mere fyldigt lukket referat skal udformes for at studienævnet kan referere
til praksis.
Ad. 14: Revision af BA-studieordning 2014.
Studiestartsprøven skal revideres da både 1. og 2. forsøg skal være afholdt inden 15.
september for at prøven kan bruges til at rense frafaldstallene inden 1. oktober.
Studienævnet enedes om at ændre tidspunktet for reeksamen i Ugeprojektet således
at denne kan afholdes ca. en uge efter ordinær eksamen. Fremmøde til denne reeksamen kan dermed fungere som 2. forsøg i studiestartsprøven.
Der forelå desuden forslag fra underviser ifm Videnskabsteori 2. På baggrund af forslagene besluttede studienævnet at foretage nogle præciseringer af kursusbeskrivelsen ifm den revision af studieordningen der er undervejs.
Ad. 15: Beskæftigelsesprofil i kandidatstudieordningen.
Beskæftigelsesprofilen er blevet ændret efter aftagerpanelets anvisninger. Studienævnet besluttede nogle enkelte formuleringsmæssige ændringer og godkendte profilen.
Ad. 16: Kommentarer fra censorkorps ifm revideret BA-studieordning.
Kommentarerne er taget ad notam.
Ad. 17: Godkendelse af foldere vedr. petitum og vejledning.
Folderne blev godkendt med mindre justeringer og bliver udgivet i trykt form og på
nettet. Studienævnet bad faglig vejleder om at sikre, at al information om formalia på
filosofis hjemmesider er i overensstemmelser med de standarder, som angives i pjecerne.
Ad. 18: Eksamensbelastning som følge af studiefremdriftsreform.
Der er mange udeblevne, da man nu ikke kan melde fra til eksamen og reeksamen.
Studienævnet diskuterede, hvordan man kunne minimere spildtiden for eksaminator
og censor. JW foreslog, at eksamenssekretæren skulle notere sig, hvilke studerende,
der har åbnet dørsedlen, da det giver et hint om, hvem der har tænkt sig at deltage i
eksamen. Studienævnet besluttede at afprøve, om denne fremgangsmåde kunne være
en løsning.
Ad. 19: Feedback på opgaver.
Punktet blev udsat, men studienævnet ville til næste møde overveje, om nogle af
konfrontationstimerne kan konverteres til feedback, evt. under inddragelse af instruktørerne.
Ad. 20: Studiekultur.
Punktet blev udsat.
Ad. 21: Høring om fællesbestemmelserne.
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Studienævnet bifalder praksis om, at intern censur med to eksaminatorer ved eksamensformen B/IB i praksis kun forekommer, hvis der er tvivl om, at opgavebesvarelsen kan bestå.
Studienævnet noterer sig, at den studerendes tredje prøveforsøg i valgfag skal placeres i førstkommende eksamenstermin, med mindre andet er fastsat i studieordningen,
og vil tage højde for dette ifm godkendelserne af den reviderede BA-studieordning
og den nye kandidatstudieordning.
Ad. 22: Evt.
Den faglige vejleder orienterede om, at man ikke længere kan holde julefrokost i
Comenius på grund af tidligere problemer med rengøringen. CSM undersøger.
Det forlyder, at studerende ikke længere må låne Humbussen. CSM har efterfølgende
rettet henvendelse til fakultetet om spørgsmålet.

Mødet sluttede kl. 12.01
13. marts 2015
Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand

Ingelise Nielsen
Studienævnssekretær

5

