Filosofisk studienævn
Dato: 19-12-2016

Referat fra møde den 19. december 2016 kl. 9.00
Tilstede: Studienævnsformand Caroline Schaffalitzky (CSM), Anne-Marie S. Christensen (AMSC) og
Esben Nedenskov Pedersen (ENP). Studenterrepræsentanter: Rikke Friis Bentzon (RFB) og Tim
Fløjborg (TIF). Studiementorer Clara Julie Holm Andersen (CJHA) og Anni Nielsen (ANN).
Studiesekretær Marlene Østergaard og studienævnssekretær Heidi Bruusgaard Madsen (HBMA).
Afbud: Studierepræsentant Jeppe Kirkegaard.
Studienævnsmøde:
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Der blev til Ad 10 tilføjet pkt. b ”Information fra HUM Vejledningen” v/Rune Mastrup Lauridsen,
derefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 30. november 2016.
Referatet blev godkendt.
Ad 3: Meddelelser ved studieleder.
a) Tobias Kjeldgaard bliver forlænget som instruktor i Logik F17. Han er desuden involveret i
Cynthia Grunds projekt i forbindelse med kurset.
b) Pr. 1. februar 2017 vil der ske en rokade i Studiesekretariatet. Heidi Bruusgaard Madsen
fortsætter ikke som studienævnssekretær på Filosofi. Studienævnssekretær Lene Engelstoft
overtager Filosofi studienævnet.
c) Studienævnet takker Rikke Friis Bentzon og Jeppe Kirkegaard for deres arbejdsindsats i
Studienævnet. Tim Fløjborg fortsætter i 2017. Efter mødet blev det meddelt at Anni Nielsen og
Christina Oxholm Hansen indtræder som studenterrepræsentanter og at Rikke Friis Bentzon er
suppleant.
d) Der har været afholdt julefrokost for de studerende og ansatte ved Filosofi. Arrangementet var
meget vellykket og studienævnet udtrykte stor tak til de førsteårsstuderende for at stå for festen
med alt hvad det indebærer.
e) Filosofi har afholdt det første Vinterforedrag i december. Arrangementet havde flot fremmøde
og meget velarrangeret. Der blev talt om, at Vinterforedrag næste gang skal lægges i
forbindelse med Julefrokosten.
f) Evalueringsproceduren for E16 har ikke været tilfredsstillende. Der skulle fra Fakultetets side
have været sendt besked til underviserne om Evalueringsproceduren og om tidspunkt for
evalueringen. Dette sket desværre ikke og underviserne vidste derfor ikke, hvornår
evalueringen skulle foregå. Dette medførte, at der måtte genåbnes for evalueringsperioden og
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derfor kan studienævnet først behandle evalueringen for E16 på næste møde. Dertil kommer at
der er problemer med adgang til oplysningerne for studieleder og studienævn.
g) CSM orienterede kort om færdiggørelsesbonus på Filosofi som netop er offentliggjort. 32 BA
studerende har færdiggjort deres uddannelse, og heraf er de 30 med færdiggørelsesbonus.
h) Undervisningstilmelding til kurserne i F17 er i gang. Det forventes, at Mikkel Gerkens kursus”
Biases i vores tænkning”, Nikolaj Nottelmanns kursus ”Objektivitet i samfundsvidenskaberne”,
samt fælleskurset ”Anvendt filosofi” vil blive oprettet.
i) Instituttet tager stilling til oprettelse af de øvrige kursusudbud hvor der var under 10 tilmeldte,
nemlig Cynthias M. Grunds kursus ”Det mulige, det umulige og det paradoksale” , Peter
Wolsings kursus ”Hegels praktiske filosofi”, samt Freiburg-kurset. Der skal være min. 12 for at
holdet oprettes. Freiburg kursus er næsten uden omkostninger for instituttet, så det forventes at
det bliver oprettet trods få tilmeldte.
Ad 3: Meddelelser ved andre.
a) RFB orienterede kort om BA seminaret. De studerende har været rigtig tilfredse med seminaret
herunder den fleksibilitet der har været i forhold til afvikling af kurset på forskellig dage og
tidspunkter. De studerende kunne dog godt have brugt en semesterplan.
b) RFB meddelte at der har været afholdt bestyrelsesmøde i Symposion og der være et stort
fremmøde. Der er valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen. Der bliver afholdt 5 møder i F17 og
heraf vil det ene blive afholdt i Studenterhuset. Det er blevet besluttet, at alle møder afholdes
kl. 18 i håb om forsat stort fremmøde. Nikolaj Nottelmann stopper i Symposion og Peter
Wolsing overtager herefter posten som VIP-repræsentant.
c) Flere studerende har meldt til RFB, at de har været meget glade for Nikolaj Nottelmanns
undervisning i Argumentationsteori.
d) TF orienterede kort fra Fagrådet. De studerende er positive over for nedsættelse af arrangement
udvalg. Det blev besluttet at de studerende melder ind, hvis de er interesseret i at deltage.
Herefter bliver der dannet grupper.
Fagrådet synes godt om Esbens forslag om en BA-Opgavebank, som kan give inspiration og
ide til, hvordan man skriver en god opgave. Opgavebanken kunne ligge på BlackBoard. Esben
opfordrer Fagrådet til at sprede budskabet til de studerende om Opgavebanken. De studerende
skal selv sørge for at anonymisere deres opgaver inden de bliver lagt i Opgavebanken.
e) CJHA meddelte, at hun har haft sidste træffetid som studiementor og at nøglen er givet videre
til Anni Nielsen. Studienævnet takker for Claras store indsats store engagement i rollen som
studiementor.
f) AN orienterede kort om Åbenthus arrangement, Karrieredagen og Valg undervejs i 2017.
Åbenthus afholdes lørdag den 25. februar 2017. Det vil være 2 studierepræsentanter til stede på
dagen. Til Karrieredagen skal Anni sammen med studiementor for Religion lave et oplæg. Valg
undervejs er lagt sammen med Efteruddannelse og bliver afholdt 8. marts 2017. I den
forbindelse er alt undervisning aflyst. Dette finder Studienævnet upassende, da der i forvejen er
andre aflysninger af undervisningstimer.
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Ad 3: Meddelelser ved sekretariatet.
Ingen meddelelser.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende.
16/98260 Godkendt disp. fra studieaktivitetskravet på 45 ECTS grundet langtidssygdom.
16/99709 Bedt om yderlige dokumentation. Behandles på næste studienævnsmøde.
16/100413 Godkendt ekstra tid til eksamen grundet dysleksi.
16/100420 Godkendt Projektorienteret forløb på 20 ECTS
16/100425Godkendt ændring af Valgfag grundet sygdom.
Formandsbehandlet:
16/99711 Godkendt udsættelse af ordinær eksamen til reeksamen grundet sygdom.
16/99706 Godkendt Individuelt tilrettelagt tilvalg i F17.
Ad 5: Andre ansøgninger.
AN søger om økonomisk støtte til rejse og deltagerbetaling i forbindelse med kurset ”Filosofi med
børn som afholdes den 20. og 21. januar 2017. Studienævnet bevilligede 675 kr. til delvis dækning af
udgifter.
Ad 6: Sager til behandling studieordninger.
a) Studieordningerne for E17 på BA og KA blev godkendt.
b) Høringssvar om fælles retningslinjer BA-projekter:
Studienævnet ønsker den model, hvor studielederen ikke er ansvarlig for tildeling af vejleder.
Studienævnet har på mødet den 2. november 2016 besluttet at følgende frister skal være gældende for
BA-projekter:
Afleveringsfrister for kontrakter og petitum til Bachelor-projekt:
• Efterår: kontrakt og petitum 15. maj/ordinær eksamen 1. december. Kontrakt og petitum 10.
januar/reeksamen 1. februar.
• Forår: kontrakt og petitum 10. november/ordinær eksamen 15. maj. Kontrakt og petitum 30.
juni/reeksamen 15. august
Dette fastholder studienævnet, da Filosofi afholder BA-seminar i foråret som lægger op til at de
studerende arbejder med deres BA-projekt. Endvidere har de studerende selv efter en drøftelse bedt om
at fristerne ligger på dette fremrykkede tidspunkt.
c) Fagbeskrivelse af Videnskabsteori 1: Studienævnet har nogle ændringer som Esben skal drøfte med
faggruppen. I § 39 pkt. C: fjerne ”fagspecifik” i sætningen ”anvendt videnskabsteori og mere avanceret
fagspecifik videnskabsteori” samt pkt. D slette ”i begrænset omfang” i sætningen ”Oplæg eller i
begrænset omfang”.
Studienævnet drøftede ligeledes hvordan de fagspecifikke undervisningstimer skal fordeles og det blev
besluttet, at timerne deles ligeligt på forelæsning og øvelsestimer. I forhold til eksamensformen var der
enighed om en 24 timers skriftlig hjemmeopgave, maks 5 sider som ordinær eksamen, reeksamen 48
timer og maks 6 sider.
Derudover vil studienævnet gerne have tilføjet denne passus i Eksamensbestemmelser:
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”Udprøvningen består af en bunden skriftlig hjemmeopgave. Opgaven omfatter både redegørelse for
centrale begreber og grundlæggende positioner i almen og humanistisk videnskabsteori og diskussion
af en mere specifik problemstilling, f.eks. illustreret af en konkret case og/eller et tekstuddrag”.
d) Studienævnet besluttede at der skal være 2 interne bedømmere på Projektorienteret forløb på
Kandidatuddannelsen.
e) AMSC berettede om ændringer til studieordningsændringer i forbindelse med Filosofisk seminar 1
og 2 og studienævnet godkendte ændringerne. Ændringerne sendes hurtigst muligt til
studienævnssekretær Ingelise Nielsen.
Ad 7: Sager til behandling kvalitetspolitikken.
Ingen sager til behandling.
Ad 8: Sager til behandling undervisning.
IVK har taget kontakt til CSM om et samarbejde omkring et undervisningsforløb omkring
bæredygtighed på tværs af studierne. Studienævnet var positivt indstillet, men fandt ikke det var
hensigtsmæssigt at binde sig til en aftale på det foreliggende grundlag.
Ad 9: Sager til behandling eksamen.
Ingen sager til behandling.
Ad 10: Andre sager til behandling.
Rune Mastrup Lauridsen fra HUM Studievejledningen redegjorde for ideer til samtaleforløb med
studerende på 2. semester i lyset af de udfordringer som studerende står over for på dette tidspunkt i
uddannelsen. Studienævnet besluttede at de beskrevne samtaleforløb også skal tilbydes de
filosofistuderende.
Ad 11: Eventuelt.
Ingen sager til behandling.
Mødet sluttede kl. 12:00
Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand

Referent
Heidi Bruusgaard Madsen
Studienævnssekretær
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