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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn den 15. april 2015 kl. 9.
18. maj 2015
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) studienævnsformand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC)
og Esben Nedenskov Petersen (ENP). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB)
næstformand, Ida Stub Sørensen (ISS) og Jörn Wamser (JW). Wibke Rickers. Faglig vejleder
Cecilie Worm deltog i pkt1-3 og 5-16. Birgitte Wallstedt deltog i pkt. 8.
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen: 1-5,10-11, 8, 15, 13-14, 12, 9, 6, 16
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt, og pkt. 6 ændredes til et åbent punkt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 11. marts 2015.
Ad 9 sidste linie:”disse” blev slettet, herefter blev referatet godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
Meddelelser fra studienævnsformanden:
a) Der er afholdt ekstra instruktortimer i Argumentationsteori, da der vil blive afholdt eksamen for 3.
forsøg til førsteårsprøven i slutningen af maj.
b) Studienævnet udbyder 3. forsøg i førsteårs prøverne i sommer. Tilmeldingsfristen var den 30. april
på Selvbetjeningen. Denne meddelelse er også udsendt på postlisten.
c) Rekvisitionen for efterårets undervisning er godkendt af instituttet.
d) Ansøgninger til kvote 2 viser et fald i 1. prioriteringer.
e) Institutleder Anne Jensen har meddelt, at studerende ikke fremover må afholde fester i Comenius af
hensyn til inventaret. Fremover reserveres undervisningslokaler til fester gennem Wibke.
f) Der er givet tilladelse til at få Læsesalen i stueetagen”shinet” op. Studieleder og faglig vejleder vil
sørge for at der gives besked til instituttet om hvad der skal købes eller eventuelt lånes fra
Centrallageret.
g) Studienævnsformanden og faglig vejleder er begyndt på arbejdet med at opdatere hjemmesider vedr.
specialeregler mm. Skabelon for indholdet er på plads, men der mangler timer til webredigering.
h) Caroline Schaffalitzky og Susanne Tinley arrangerer en Karriedag den 20. maj i Comenius på
vegne af Studienævnet. Aftagerpanelets medlemmer, som samme dag holder møde, vil deltage i en
del af arrangementet. Underviserne opfordres kraftigt til at opfordre studerende på alle niveauer til at
deltage i arrangementet.
Andre meddelelser:

i)

Esben Nedenskov Petersen udarbejder en model til mundtlig oplæg ved BA-projekt eksamen. Det er
et standardformat, og såfremt underviserne ikke bruger denne model, er de selv ansvarlige for at
melde det ud til deres studerende.

j)

Eksamensregler for Valgfag for studerende fra andre studier skal være tilgængelige på Blackboardsiderne.

Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt) bilag.
Journalnr. 2015-21 fik dispensation til 4. eksamensforsøg på bacheloruddannelsen med begrundelse
usædvanlig forhold.
Journalnr. 2015-22 fik dispensation til 4. eksamensforsøg på bacheloruddannelsen med begrundelse
usædvanlig forhold.
Journalnr. 2015-23 fik dispensation til 4. eksamensforsøg på bacheloruddannelsen med begrundelse
usædvanlig forhold.
Journalnr. 2015-24 udgår.
Journalnr. 2015-25 fik dispensation fra eksamensform på sidefag med begrundelse usædvanlige
forhold.
Journalnr. 2015-26 fik dispensation til at skrive hjemmeopgave på bacheloruddannelsen på
fremmedsprog med begrundelse usædvanlig forhold.
Journalnr. 2015-27 fik dispensation til at afmelde tilmelding til eksamen i Valgfag på
bacheloruddannelsen med begrundelse usædvanlig forhold.
Journalnr. 2015-28 blev anbefalet en indskrivning som gæstestuderende og dermed tilladelse til at tage
en eksamen på bacheloruddannelsen.
Journalnr. 2015-29 fik godkendt bogliste til kandidat speciale.
Journalnr. 2015-30 fik dispensation til for sen tilmelding til eksamen på bacheloruddannelsen med
begrundelsen usædvanlige forhold.
Journalnr. 2015-31 udgår.
Journalnr. 2015-32 fik forhåndsgodkendelse af Individuelt tilrettelagt tilvalg.
Ad 5: Andre ansøgninger, bilag.
a) I forbindelse med planlægning af en fælles faglig hyttetur med studerende fra Religionsstudier,
har Studienævnet for Religionsstudier meddelt, at man ikke umiddelbart vil være med til at
finansiere hytteturen. Filosofisk Studienævn vedtog, at man ikke fremover vil forlade sig på et
andet studienævns dispositioner.
b) Studienævnet besluttede at give en underskudsgaranti til dette års hytteseminar.
Ad 6: Kommentarer til mundtlig evaluering.
De indkomne evalueringer blev taget til efterretning. Studienævnsformanden mindede om, at
midtvejsevalueringen er underviserens eget redskab, og at der kun behøver en kort meddelelse til
studienævnet om, at evalueringen er foretaget. Længere tilbagemeldinger er kun nødvendige, hvis
underviseren finder, at der er forhold som studienævnet bør være informeret om.
Ad 7: Placering af undervisningstimer, udsat fra sidste møde.
Udsættes til næste møde og behandles sammen med diskussionen om undervisnings- og studiekultur.
Ad 8: Studiekultur, udsat fra sidste møde.
Chef for Universitetspædagogik Birgitta Wallstedt deltog i punktet.
Studienævnsformanden redegjorde for baggrunden for studienævnets fokus på studiekultur (herunder
studiemiljøundersøgelsen og evalueringer). Der synes at være problemer med bl.a. pensumopgivelser
til eksamen, manglenende fremmøde til undervisningen allerede fra 2. semester, at teksterne af de
studerende opfattes som for omfattende eller vanskelige, udbredt tendens til lav forberedelsesgrad (1-2
timer pr. undervisningsgang), samt at de studerende ikke holder sig orienteret om studieforhold og
fravælger aktiviteter uden for undervisningen.
Birgitte Wallstedt bidrog med forslag til diskussionen og det blev klart, at det især vil være fornuftigt
at arbejde med informationskanaler, konsekvens i overholdelse af regler og frister eksplicitering af
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forventninger til studerende (om fx forberedelse og vejlederkontakt), samt fælles indstilling til og
udmelding om dette blandt underviserne.
BW nævnte, at der ikke er metodefrihed i undervisningen og opfordrede studienævnet til at formulere
sine kvalitetskrav til undervisning i samarbejde med fagets undervisere, og til at beslutte hvor
specifikke rammer studienævnet vil lægge for undervisningen.
På baggrund af diskussionerne enedes studienævnet om at nedsætte tre arbejdsgrupper der til næste
møde skal fremlægge forslag til hvad der konkret kan gøres i forbindelse med 1) information om og
administration af regler (herunder hvilke konskvenser disse bør have), 2) studiekultur og
undervisningsformer (herunder eksplicitering af forventninger, mulighed for feedback og brug af
instruktorer), og 3) formning af studiekultur gennem aktiviteter uden for undervisning.
Desuden besluttede studienævnet at bede Nikolaj Nottelmann om at videregive sine kritiske
bemærkninger ifm forløbet ved petitumaflevering til de studerende på valgfaget Relativisme, og at der
skal arrangeres et møde for undervisere hvor studiets situation og kultur drøftes.

Ad 9: Feedback på opgaver, udsat fra sidste møde.
Punktet blev behandlet samtidig med Pkt. 8 og bliver taget op igen ifm diskussioner af studiekultur på
kommende møder.
Ad 10: Planlægning af studiestart.
a) Der er sendt behov for lokaler i forbindelse med studiestart til lokalekoordinator Simon Hedegaard.
b) Rus-introduktionen foregår torsdag d. 27. og fredag d. 28 august i U 150 og 151. Der vil blive
udpeget et antal sociale tutorer til afvikling af bl.a. rusintrodukitonen og ansat et antal faglige
tutorer til bl.a. studiestart ugen. Instruktor-stillinger og eksterne lektorater vil blive opslået inden
for kort tid.
c) Det er studienævnets anbefaling til de involverede undervisere, at årets emne for Ugeprojektet
bliver ”Kærlighed”.
Ad 11: Undervisningsprisen.
Studienævnet henstiller til fagrådet om at give flere end ét forslag (med begrundelse) til indstilling til
undervisningsprisen hvis der bliver bragt forskellige forslag frem blandt de studerende.
Ad 12: Koncept for tværfaglige kandidatkurser.
CSM informerede om at de kommende kernefaglige tværfag på kandidatuddannelsen bliver
betydeligt færre og mere fast formuleret end hidtil antaget. Som konsekvens foreslog hun at der skal
faciliteres flere projektorienterede forløb som erstatning. Samtidig arbejdes dog på at samarbejde
med Studienævn for Dansk om et fast kursus med arbejdstitlen ”Sprog og fortolkning i kontekst”.
Ad 13: Godkendelse af Vejledningsfoldere.
Godkendtes.
Ad 14: Godkendelse af efterårets læseplan.
Godkendtes.
Ad 15: Frist for valg af BA-vejleder.

Studienævnet besluttede at fastholde, at at der senest den 10. april skal være indgået en aftale
med en vejleder til BA-projektet. For nuværende var der ikke flertal i studienævnet om at
indføre BA-kontrakter i denne forbindelse og det overlades således til studerende og
vejledere selv at indgå forpligtende aftaler inden den fastsatte dato.
Ad 16: Eventuelt
Reflex skal på dagsordenen til næste møde.
CSM bad studienævnet overveje indtil næste møde, om det fremover skal være studiets politik, at al
undervisning afsluttes senest hhv. 15. maj og 15. december af hensyn til eksamen mv..
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Mødet sluttede kl. 12.10

Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Studienævnssekretær

Side 4 af 4

