Filosofisk Studienævn
Dato: 10-06-2015
Tidsrum: [Tidsrum]
Lokale: Sokrates

Referat fra møde i Filosofisk Studienævn den 10. juni
2015 kl. 9.
1. juli 2015
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) studienævnsformand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC) og Esben
Nedenskov Petersen (ENP). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB) og Jörn Wamser (JW). Faglig
vejleder Cecilie Worm, Nicoline Frost Lerche og Rikke Friis Benzon deltog ikke i lukkede punkter. Wibke
Rickers.
Afbud: Ida Stub Sørensen
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen: 1-2, 4, 3, 7, 9, 13, 8, 11-12, 14, 10, 16-17, 5-6, 15.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev tilføjet pkt. 15 Julefrokost og pkt 16 Studiepraktik. Herefter blev Eventuelt pkt. 17. Pkt. 6
blev et lukket punkt og dagsordenen blev godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 20. maj 2015.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Studienævnet har i svar til fakultetets høring vedrørende afkortning af specialeperioden beklaget
nødvendigheden af dette tiltag og frygter det vil forringe uddannelsens kvalitet i væsentlig grad.
b) Fakultetet har valgt at studierne skal udbyde/forhåndsgodkende følgende erhvervsrettede fag:
Gymnasiepraktik, HRM i teori og praksis og Social og Kulturel innovation til efterårets
undervisning.
c) Meddelelse fra fakultetet om, at der igen i år afholdes ”Studiepraktik”.
d) Der forelå et notat om praksis i forbindelse med plagiatsager i lyset af fremdriftreformen
e) Der er udpeget sociale tutorer heraf 5 fra 1. årgang og 2 som er på deres tilvalg. Studienævnet
udtrykker glæde over, at der er så mange villige sociale tutorer.
f) Der er indkommet mange ansøgninger til de opslåede stillinger til faglige tutorer og eksterne
lektorer.
g) Der afholdes faggruppemøde den 26. juni med emnet studiekultur, hvor Lars Grassmé Binderup og
Birgitta Wallstedt vil være tilstede.
h) Søren Harnow Klausen afholder en conference den 25. – 26 september med titlen Frontiers in the
Philosophy of Literature.
i)

Fakultet har arrangeret et møde for studieledere og sekretærer om ensretning af praksis ved
dispensationsansøgningerne mm. Hovedpunkterne vil blive taget op på et senere studienævnsmøde.

j)

CSM og ENP har rangordnet kvote 2 ansøgere til BA-uddannelsen.

Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2015-43 fik udsat afleveringsfrist af afhandling 3 måneder.
Journalnr. 2015-44 fik meritoverført eksaminer fra KU til filosofi SDU.
Journalnr. 2015-45 blev anbefalet at blive overflyttet til nyere studieordning for tilvalg.
Journalnr. 2015-46 blev bedt om at fremsende en aktuel studieplan til godkendelse.
Journalnr. 2015-47 fik ikke dispensation for tidsfrist for aflevering af synopser.
Journalnr. 2015-48 blev bedt om at fremsende studieplan til godkendelse.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Til ansøgning om deltagelse i ”Society for Philosophy of Science in Practice” pre-conference workshop blev
der bevilget op til 600,- kr.
Ad 6: Skriftlige evalueringer, fortsat fra sidste møde (lukket punkt).
a) Det blev besluttet, at evalueringsskemaerne skal ligge fast på Blackboard.
b) Der var kommet en enkelt efter eksamen evaluering som studienævnet drøftede. Studienævnet tog
evalueringerne til efterretning.
c) Der var diskussion om ulemper ved den nye studieordning med flere undervisere på hvert fag.
Ad 7: Introdage og Introduktionsuge (BA), udsat fra sidste møde.
Der er udpeget sociale tutorer til rusintroduktionen den 27.-28. august Anne-Marie S. Christensen står for at
byde velkommen. Andre rusarrangementer omfatter omfatter bl.a. rustur den 25. - 27. september.
Emnet for Introduktionsugen den 1. – 7. september er . Der er indmeldt behov for lokaler til undervisningen.
Ad 8: Specialekontrakt, herunder projektbeskrivelse, udsat fra sidste møde.

Ved indgåelse af specialekontrakt udarbejder den studerende en projektbeskrivelse.Studienævnet
ønsker nogle retningslinjer for indhold og udformning som hjælp for de studerende og nedsatte et
udvalg bestående af Jörn Wamser og faglig vejleder til at udarbejde et forslag.
Ad 9: Valg af hytte til rus tur 2016.
De studerende foreslog Stenstrup hytten til rustur 2016 og 2017. Hytten skal bestilles senest i august måned.
Ad 10: Arbejdsgruppernes forslag ifm fokus på studiemiljø og feedback, fortsat fra sidste møde.
a) Arbejdsgruppen slog fast, at der fremover kun skal være ét sted med eksamensinformationer til de
studerende. Man vedtog, at eksamensinformation skal ligge på filosofis hjemmeside. Derudover skal
der være link til eksamensinformationerne fra fagbeskrivelsen i Blackboard og fra Læseplanen.
Eksamenssekretæren er efterfølgende blevet orienteret om ønsket.
b) Arbejdsgruppen anbefaler, at underviserne gør studerende opmærksom på, hvis der er mangler ved
et individuelt petitum og at det ikke kan påregnes at det bliver godkendt af studienævnet.
Underviseren skriver dog kun under på at det faglige indhold er accepteret, ikke formalia.
c) Rushåndbogen skal omdøbes til Studiehåndbog. Faglig vejleder reviderer den i lyset af bl.a.
fremdriftsreformen.
Ad 11: Skabelon til ansøgning om projektorienteret forløb.
Der ønskes en opstramning af det fremlagte forslag, hvilket faglig vejleder vil tage sig af.
Ad 12: Specialepræsentation.
Der var forslag om at lægge specialepræsentation sammen med kandidatintroduktionen den 31. august.
Specialepræsentationen vil foregå fra ca. kl. 14-15.
Ad 13: Introdag til kandidaten.
CSM og faglig vejleder har udarbejdet et foreløbigt program til introduktionsdagen 31. august for kandidat
studerende. Den nye studieordning og grenvalg, vil blive præsenteret. Studienævnet vil stå for frokost.
Tilmelding skal ske til studiesekretær Marlene Østergaard. Faglig vejleder er efterfølgende blevet ansat med
midler fra fakultetet til at varetage planlægningen.
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Ad 14: BA-afslutning.
Der var enighed om at holde en BA-afslutning med en fest i slutningen af februar.
Ad 15: Julefrokost.
Fagrådet har foreslået 4. december, hvilket blev vedtaget. Fagrådet beder om et lokale med tilslutning til en
rygergård.
Ad 16: Studiepraktik.
CSM har bedt arrangørerne af Studiepraktik om at oplyse om, hvilken effekt arrangementet har på optaget.
Der var ikke kommet nogen respons, og CSM er stemt for ikke at afholde Studiepraktik i år. Efterfølgende er
det blevet oplyst at der ikke er foretaget nogen undersøgelse af effekten og studielederen har oplyst at
Filosofi ikke ønsker at indgå i ordningen i 2015.
Ad 17: Eventuelt.

Det blev påpeget at det er vigtigt (særligt i lyset af fremdriftsreformen) at undervisningsskemaet
foreligger hurtigst muligt pga. undervisningstilmelding.
Studienævnet takkede Wibke Rickers for en formidabel indsats som sekretær for Filosofisk
Studienævn gennem mange år.
Mødet sluttede kl. 12.40
Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent
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