Studienævn for: Filosofisk Studienævn
Dato: 11-02-2015
Tidsrum: 9-12
Lokale: Sokrates

Referat fra møde i Filosofisk Studienævn den 11. februar 2015 kl. 9.
19. februar 2015.
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) studienævnsformand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC)
og Esben Nedenskov Petersen (ENP). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB)
næstformand, deltog fra pkt. 11, Ida Stub Sørensen (ISS) og Jörn Wamser (JW). Faglig vejleder
Cecilie Worm. Wibke Rickers.
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen: 1-3, 12, 21, 15, 19, 18, 16, 9, 8, 6, 4, 10, 5, 7, 17-23.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 11 udgik, pkt. 20 blev udsat til næste møde, rettelse til overskriften i pkt. 21: ”hastesager”
ændres til ”rutinesager”, herefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 21. januar 2015.
Referatet blev godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden meddelte:
a. Bachelorstudieordning 2014 rev. 2015 og Kandidatstudieordning 2015 er fremsendt til
fakultetet til godkendelse.
b. Meddelelse fra fakultetet, at 3. semester kandidatstuderende ikke er forpligtet til at tage et
profil fag i efteråret 2015.
c. I efteråret 2015 bliver 8 timers reglen på kandidatuddannelsen opfyldt ved at der lægges en
ekstra øvelsestime ind på alle overbygningskurser.
d. CSM har sendt rekvisition for efteråret til instituttet. Der er problemer med at få dækket
undervisningen inden for fagområderne Videnskabsteori og Praktisk filosofi; der er ikke
udsigt til at problemet løses umiddelbart.
e. Studienævnet udtrykker stærk kritik af den elektroniske platform for dagsorden og
mødemateriale. Systemet er tungt og derfor ekstremt tidskrævende.
f. Reflex har efterlyst reolplads og interesserede til at skrive i Reflex. Reolplads er
efterfølgende fundet i filosofis sekretariat.
g. Den 18. februar er der kandidatmesse. Faglig vejleder vil være tilstede.
h. Den 28. februar er der Åbent Hus. Anni Nielsen og Lars Pihl Bjerre vil være tilstede.
i. Den 20. marts afholdes informations møde om sidefag/tilvalg og kandidatuddannelsen.
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Øvrige meddelelser:
a. Fagrådet trænger til andre møbler, og ENP har lovet at gå med til Centrallageret med en
repræsentant for fagrådet.
b. Humanioras uddannelsesråd besluttede på møde den 4. december 2014, at
bachelorstuderende indskrevet på en bacheloruddannelse med 135 ECTS centralt fag og 45
ECTS tilvalg skal være omfattet af de nye regler for aflevering af bachelorprojektet vedtaget
den 10. september 2014 på Uddannelsesrådets møde. Dette betyder, at studerende skal
aflevere bachelorprojekt 1. december 2015. Studienævnene har mulighed for at dispensere
fra denne fastsatte frist såfremt der foreligger usædvanlige forhold.
c. AMSC vil sætte en opsamling af studiegrupper i gang og sender i den forbindelse en
meddelelse ud på postlisten.
d. Cynthia M. Grund har fremsendt en afrapportering vedr. afvikling af den skriftlige
prøveeksamen i Arguentationsteori.
e. Der er behov for at de studerende bliver informeret grundigt om de ændringer der er på vej i
studieordning 2014.
f. AMSC meddelte, at Marx seminaret afholdes den 30. april kl. 13-16 i Sokrates.
g. Det blev meddelt, at Hytteturen afholdes den 17. – 19. april.
Ad 4: Supplerende optagelseskriterier.
Fremover skal der optages flere studerende fra kvote 2 end tidligere (i 2017 vil det være 50%). Der
vil også blive udviklet en fællestest af bl.a. kognitive færdigheder til optagelsen, og Filosofi vil få
mulighed for at have egne delelementer i optagelsesprøven..
Ad 5: Andre ansøgninger.
Ansøgning fra studerende på forskningsgrenen Fortolkning og forståelse på kandidatuddannelsen om
midler til afholdelse af et dagsseminar med 3 foredragsholdere i september. Studienævnet bevilligede
støtte til 2 foredragsholdere og opfordrede til, at man søgte forskningsprogrammet Viden og værdier om
det resterende beløb.
Ad 6: Kursusevaluering (lukket punkt).
Studienævnet drøftede kursusevalueringerne og konkluderede at de generelt er meget
tilfredsstillende. Studienævnsformanden har efterfølgende informeret instituttet om studienævnets
konklusioner. Fremover er planen at undervisernes kommentarer medsendes i denne forbindelse.
Ad 7: Godkendelse af pensum F 15.
Pensum blev godkendt.
Ad 8: Studiemiljøvurdering (lukket punkt).
Studienævnet diskuterede rapporten i kølvandet på studiemiljøundersøgelsen og var enigt om at
undersøgelsen vil være et godt redskab for det fremtidige arbejde. En del af potentielle problemer er
ganske vist allerede adresseret i fx de kommende studieordninger (fx samlæsning mellem BA og
sidefag), men andre forhold kan studienævnet umiddelbart gå videre med. Det gælder fx:


Anmode instituttet om at få forbedret læsesalen mht. lysforhold, borde og stole. I den her
forbindelse vil man bede fagrådet om at sende en liste med ønsker til læsesalen.
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Få lavet en præsentationsvideo. Studerende ved Medievidenskab vil blive tilbudt at hjælpe
med at løse denne opgave.
Studienævnet vil skærpe opmærksomheden på at der ikke skabes unødige problemer
omkring eksamenstidspunkter.
Opfordre undervisere, der har undervisning til kl. 18, til at undervisningen tilrettelægges så
det er muligt at holde lidt tidligere, så studerende kan nå bussen kl. 18.
Afholde en introduktionsdag med fagligt, praktisk og socialt indhold for kandidat
studerende ved efterårssemestrets start.
Finde ud af hvordan konklusionerne fra studiemiljøvurderingen kan videreformidles
Være opmærksomme på at pensum i Introduktionsugen ikke må blive for stort. Man vil
starte med at finde egnede tekster i juni og kontrollere reelle sideomfang
Integration af undervisningen mellem BA og Tilvalg.

Desuden besluttede studienævnet i sit arbejde fremover at rette opmærksomheden mod to helt
centrale temaer i undersøgelsen:
 Feedback på eksamensopgaver (særligt på de mindre hjemmeopgaver som bedømmes med
bestået/ikke bestået).
 Studiekultur og undervisningsmiljø (herunder brugen af pædagogiske tiltag, spørgekultur og
gruppearbejde).
Ad 9: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2015-6 dispensation til 4. eksamensforsøg grundet særlige forhold.
Journalnr. 2015-7 dispensation til 4. eksamensforsøg grundet særlige forhold.
Journalnr. 2015-8 afslag på dispensation til ændring af eksamensform.
Journalnr. 2015-11 godkendt projekt på kandidatuddannelsen.
Journalnr. 2015-12 dispensation til at skrive speciale på engelsk.
Journalnr. 2015-13 dispensation til 4. eksamensforsøg grundet særlige forhold.
Ad 10: Udformning af udvælgelseskriterier.
CSM opsummerede de nye regler for optagelse på kandidatuddannelsen: Hvis der er under 10
ansøgere af vores egne studerende, har studerende fra andre universiteter retskrav til at komme ind.
Mht. optagelseskriterier ser studienævnet på karakterer, motiveret ansøgning og tidligere
gennemførselstid (fx i form af normeret tid plus et halvt år for fuldt point). Prioriteringen ved
ansøgninger vil være: motiveret ansøgning 40, karakterer 40, gennemførselstid 20.
Ad 11: Høring: 3 bekendtgørelser.
Punktet udgik.
Ad 12: Revidering af forretningsorden.
Studienævnsformanden rettede en tak til Jörn for hans grundige korrekturlæsning.
Forretningsordenen blev godkendt.
Ad 13: Håndhævelse af mødetidspunkt v. mundtlig eksamen.
a) Studienævnet fastslog, at en studerende principielt er dumpet, hvis vedkommende ikke er
tilstede på det udmeldte tidspunkt.
b) Det blev besluttet, at eksaminationslisten skal revideres fra starten af eksamen: De, der på
forhånd har besluttet ikke at deltage i eksamen (men gå uden at besvare et spørgsmål) kan
komme ind først. Herefter revideres listen og de resterende studerende får et nyt tidspunkt.
Ad 14: Placering af undervisningstimer.
Udsat til næste møde.
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Ad 15: Godkendelse af kursusbeskrivelse i Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og
forskningsformidling.
Ændringerne omfattede indførsel af en mundtlig eksamen (i forlængelse af hjemmeopgave) med
ekstern censur , sletning af en af de to hjemmeopgaver samt nedsættelse af timetal til 26
konfrontationstimer og 13 øvelsestimer. Ændringerne blev godkendt.
Ad 16: Godkendelse af Årshjul.
Årshjulet dikterer dimittend- og frafaldsundersøgelser, dem er studienævnet imidlertid ikke i stand
til af foretage. Fakultetet har efterfølgende meddelt at Filosofi kan bede Fakultetet om at få iværksat
undersøgelser næste år efter den model der er besluttet.
Der blev besluttet at sætte ”efter eksamen”-evalueringsskema på årshjulet i marts måned og
september måned.
Ad 17: Møde med Aftagerpanel og høring ifm kandidatstudieordning.
Der forelå referat fra sidste møde og formanden refererede de vigtigste konklusioner. Studienævnet
enedes om at udarbejde en ny version af beskæftigelsesprofilen i den nye kandidatstudieordning
med udgangspunkt i panelets tilbagemeldinger.
Ad 18: Økonomi oversigt.
Lene Vivi Petersen har fremsendt en økonomioversigt og ønske om at studienævnet udarbejder et
budget. Økonomioversigten blev taget til efterretning. Studienævnet finder det vanskeligt at
udarbejde et budget, da det ikke drejer sig om faste udgifter, men bevillingen hovedsaligt går til
foredrag og studenterarrangementer efter ansøgning
Ad 19: Forslag til evalueringsstrategi for forårets kurser.
Man vedtog at evaluere alle 2. semesters kurser samt kandidatkurserne.
Ad 20: Indkaldelse af plan for grenseminarer.
Udsat til næste møde.
Ad 21: Bemyndigelse til at formanden afgør rutinesager.
Godkendt.
Ad 22: Eksamensbelastning som følge af studiefremdriftsreform.
Udsat til næste møde.
Ad 23: Eventuelt.
AMSC meddelte, at der er problemer med aircondition i U 26, og at det ikke er særlig brugervenligt
over for de studerende med de kombinerede stole/borde, hvor man ikke kan sidde med en bærbar pc
endsige bøger og notater. Studienævnet var enigt om at der var tale om uacceptable rammer for
undervisningsgennemførelse og der vil blive rettet henvendelse til Teknisk service med ønske om at
der straks kommer borde i lokalet.
Mødet sluttede kl. 12.17

Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent
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