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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn den 20. maj 2015 kl. 9.
3. juni 2015

Tilstede: : Caroline Schaffalitzky (CSM) studienævnsformand og Esben Nedenskov Petersen (ENP).
Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB) næstformand, Ida Stub Sørensen (ISS) og Jörn Wamser
(JW). Referent Wibke Rickers.
Lars Grassmé Binderup deltog pkt. 1-3 og 6.
Martin Kongshave, Rikke Bentzon og Clara Julie Andersen deltog i pkt. 7 og 16.
Fraværende med afbud: Anne-Marie S. Christensen
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen: 1-3, 6, 7, 16, 4, 8-15, 17
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 15. april. 2015
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Der afholdes møde med aftagerpanelet den 20. maj. Samme dag inviterer studienævnet til
Karrieredag for alle studerende med deltagelse af medlemmer af aftagerpanelet.

b) Filosofi udbyder i efteråret kurserne Teoretisk filosofi 1, Filosofiens historie 1 og Praktisk
filosofi 3 som en samlet pakke i form af valgfag ved Psykologi. Der vil deltage ca. 14
studerende derfra.
c) Oversigt over nogle af de studier, som har godkendt filosofis kurser i fællesudbuddet.
d) Fakultetet har sendt en høring vedr. specialeprocessen. Studienævnet besluttede at udskyde
behandling af emnet.
e) Fakultetet har fremsendt forespørgsel ifm Principper for studiestart. Studielederen fremlagde
oversigt hvoraf det fremgår at filosofi lever op til samtlige punkter (og allerede gjorde det i 2014).
f) Pga en længerevarende sygemelding har det været nødvendigt at sætte nye undervisere og
eksaminatorer på hhv. undervisning og eksamen.
g) Der var stor tilfredshed med den nyligt afholdte hyttetur, og studienævnet udtrykte en stor tak og ros
til arrangørerne af turen.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt) bilag.
Journalnr. 2015-35 fik dispensation til 5. eksamensforsøg på bacheloruddannelsen med begrundelse
usædvanlig forhold.
Journalnr. 2015-36 fik dispensation til at få flyttet eksamen på bacheloruddannelsen med begrundelse
usædvanlige forhold.
Journalnr. 2015-37 fik dispensation til 4. eksamensforsøg på bacheloruddannelsen med begrundelse
usædvanlig forhold.

Journalnr. 2015-38 fik dispensation til udskydelse af eksamen til senere semester på bacheloruddannelsen
med begrundelse usædvanlige forhold.
Journalnr. 2015-39fik dispensation til 3. forsøg med speciale med begrundelsen udsædvanlige forhold.
Mellem møderne:
Journalnr. 2015-40 fik dispensation til at skrive opgave på fremmedsprog.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Redegørelse over Filosofis nøgletal ( ved Lars Grassmé Binderup).
Som led i midtvejs besøg ved Humanioras studienævn havde prodekan for uddannelser Lars Grassmé
Binderup (LGB) bedt om at få dette punkt på dagsordenen ved filosofi. LGB redegjorde for, hvordan
filosofi var kommet på direktionens observationsliste pga. lav beskæftigelsesprocent, stort frafald og lange
studieforsinkelser. LGB og studienævnet gennemgik de tiltag som Fakultetet står for samt studienævnets
planer om bl.a. inddragelse af aftagerpanel, projektorienterede forløb, mulighederne for mere feedback og
fokus på studiekultur. Studienævnet drøftede også fremdriftsreformens betydning for nøgletallene og
afvejningen af frafald over for gennemførselstid.
Med fremdriftsreformen vil speciale skrivnings perioden blive indskrænket til 4 måneder. Fakultetet foreslår
imidlertid, at Humaniora inddrager januar så det bliver 5 måneder til aflevering 1. juni. Allerede efter
efterårsferien vil fakultetet stå for en specialeboost-uge.
LGB sluttede af med at konstatere, at han vurderede, at filosofi havde nogle gode handleplaner for fremtiden.
Ad 7: Placering af undervisningstimer, udsat fra sidste møde.
Punktet drejede sig især om instruktortimer og blev behandlet sammen med punkt 16.
Ad 8: Skriftlige evalueringer.
Der var ingen undervisere, som havde indgivet kommentarer til evalueringerne. Det vil de blive opfordret til,
og punktet kommer på næste dagsorden.
Ad 9: Reflex.
CSM opfordrer fagrådet og studerende generelt til at tage Reflex op igen.
Ad 10: Faglige og sociale tutorer.
Der har været stillingsopslag til instruktorer, faglige tutorer, sociale tutorer samt et antal eksterne lektorer.
Studielederen præciserede forholdet mellem instruktorer, faglige og sociale tutorer.
Ad 11: Kort evaluering af det forgangne år.
CSM konstaterede, at studienævnet har gjort en god indsats i det forgangne år, som dog har budt på
udfordringer i form af fremdriftsreform, dimensionering og problematiske nøgletal . Ud over den almindelige
drift har året været præget af overgangen til den nye BA-studieordning (her er høstet erfaringer og foretaget
justeringer) og arbejdet med den nye kandidatstudieordning som træder i kraft september 2015. Der har dog
også været tid til bl.a. en stor studiemiljøundersøgelse og en række faglige aktiviteter ud over undervisning
og eksamen.
Ad 12: Godkendelse af rettelsesblad for Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og
forskningsformidling.
Rettelsesbladet blev godkendt.
Ad 13: Introdage og Introduktionsuge.
Punktet blev udsat til næste møde.
Ad 14:. Mødedatoer i efteråret.
Studienævnet tilsluttede sig de mødedatoer CSM foreslog: 19. august, 9. september, 14. oktober, 11.
november, 2. december eller 16. december.
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Ad 15: Specialekontrakt, herunder projektbeskrivelse.
Punktet blev udsat til næste møde.
Ad 16: Arbejdsgruppernes forslag ifm fokus på studiemiljø og feedback.
ENP, MB og ISS fremlagde punkter som de mente man med fordel kunne fokusere på, herunder særligt
eksplicitering af forventninger og arbejdsmetoder (fx til tekstlæsning), gruppearbejde i og uden for
undervisningen og undervisernes værktøjer.
Faglig vejleder og CSM præsenterede forslag om forming af studiekulturen gennem aktiviteter uden for
undervisningen, herunder særligt specialepræsentation, afslutning af bacheloruddannelsen, karrieredag,
Symposion, Reflex, faglig hyttetur, julefrokost og fester, kollokvier og workshops, intro til
kandidatuddannelse og BA. CSM har fremført ønsker over for fakultet og institut om at der findes timer til at
en studentermedhjælp kan hjælpe med det praktiske i forbindelse med disse aktiviteter.
JW og AMSCs forslag blev udsat til næste møde.
I forbindelse med instruktortimer foreslog Michael Brande at underviseren planlægger indholdet i
instruktortimerne samt præsenterer instruktor ved kursets begyndelse. Studienævnet tilsluttede sig dette og
ENP påpegede at det ikke kan forventes at instruktorer har de nødvendige faglige og pædagogiske
kvalifikationer til selvstændigt at stå for planlægning af timerne. CSM tilføjede at instruktorernes opgaver
skal tilrettelægges på en måde så de faktisk kan udføres inden for den afsatte tid. Instruktorerne kom med
forskellige forslag til, hvornår øvelsestimerne kunne ligge. Studienævnet tog det til efterretning, men
desværre afhænger placeringen af timer for det meste af, hvornår der er ledige lokaler.
Det blev besluttet at studiets undervisere skal inddrages i de videre diskussioner om studiekultur, mulighed
for mere feedback og brug af instruktortimer. CSM vil arrangere et møde i faggruppen til dette formål.
Ad 17: Eventuelt.
CSM har sammen med Søren Hanow Klausen rangordnet ansøgere til kandidatuddannelsen. Det ser ud til at
alle pladser vil blive besat op til den tilladte ramme på ca. 17 nye studerende. Der er kun plads til få
studerende uden retskravsgaranti.
Der var forslag fra studenterrepræsentanterne om at få hjælp fra aftagerpanelet til fx på studiets hjemmeside
at formulere de fagspecifikke kompetencer som filosoffer trækker på i jobfunktioner. Dette kunne suppleres
med eksempler på karriereveje.
Studenterrepræsentanterne foreslog også CSM at bede deltagerne i aftagerpanelet om hjælp til at formulere
hvordan studerende bedst etablerer en kontakt til et praktiksted i forbindelse med et projektorienteret forløb.

Mødet sluttede kl. 12.10
Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent
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