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Konstituerende møde
Ad 1) Indledning og præsentation
CSM bød velkommen og præsenterede de tilstedeværende for hinanden.
Ad 2) Valg af næstformand for studienævn
Studienævnet valgte Tim Fløjborg som næstformand.
Ad 3) Godkendelse af standardforretningsorden for Filosofisk studienævn
Studienævnet godkendte standardforretningsordenen, idet det studienævnssekretæren
dog skal undersøge om bemyndigelsen til studienævnsformanden fremgår af
forretningsordenen.

Studienævnsmøde
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:
6 a) Ændringer i fagbeskrivelsen for faget Eksistens, praksis og forståelse
9 b) Anonymisering af hjemmeopgaver og specialer
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
CSM orienterede kort om følgende punkter:
Godkendte kandidatvalgfag F17
Feedback Filosofiens historie 1: Det er undervisers oplevelse, at de studerende
har været glade for den feedback, de har fået på de to hjemmeopgaver, og at
feedbacken har højnet niveauet. CSM vil derfor anbefale, at muligheden for
feedback fastholdes fremadrettet. Anbefalingen fremsættes i forbindelse med den
evaluering, som fakultetet har oplyst vil komme.
Uddannelsesberetning: orientering om udkast til handlingsplan som opfølgning på
Uddannelsesberetning 2016.
Oversigt bevillinger – Dimensioneringsomstillingspuljen: orientering fra fakultetet
om de projekter og initiativer, som har fået bevilget støtte fra
Dimensioneringspuljen i 2016.
Sidetal på specialer: sidetallet for specialer øges i 2. og 3. forsøg, hvis ikke den
studerende har indleveret en kontrakt.
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b)

c)

CSM meddelte, at det er studienævnssekretær Heidi Bruusgaard Madsen sidste
studienævnsmøde. Studienævnet takkede for indsatsen og ønskede held og lykke
fremover.
De studerende
TIF meddelte, at han arbejder på at få Fagrådet registreret som en forening. Han
har desuden et ønske om, at der udarbejdes en formålsbeskrivelse for Fagrådet.
Som han ser det, er et af de primære formål at give feedback til studienævnet.
CSM påpegede at det snart er længe siden, at der har været afholdt en ”studiets
dag”, og at et sådant arrangement eventuelt kunne afholdes af Fagrådet.
TIF udtrykte endvidere ønske om, at der efter sommer bevilges en pulje penge til
Fagrådet, således at de ikke skal lægge penge ud, når der afholdes
arrangementer. Studienævnssekretæren undersøger, om dette kan lade sig gøre.
De kandidatstuderende savner en eller anden form for fejring af afslutningen på
deres uddannelse. TIF vil erfaringsudveksle med formanden for Religio.
ANN meddelte, at der d.d. afholdes møde med henblik på afholdelse af hyttetur.
Der har desuden lige været møde i Filosofisk salon, hvor de kandidatstuderende
mødes til drøftelse af artikler, oplæg mv. I kraft af sin stilling som studiementor har
ANN netop sendt en mail ud til alle sidefags- og tilvalgsstuderende om afholdelse
af infodag. Hun har endvidere udarbejdet en kalender, hvor alle årets aktiviteter
fremgår. ANN deltog på den netop afholdte uddannelsesmesse, hvor hun holdt
oplæg om filosofistudiet for over 100 gymnasiestuderende. ANN deltager også i
det kommende Åbent hus arrangement.
ANN og COH meddelte, at de har deltaget i et seminar om studienævnsarbejde.
Andre
AMSC orienterede kort om det netop afholdte informationsmøde for 3. semesters
kandidatstuderende. COH foreslog, at mødet fremadrettet afholdes i januar.
Studienævnssekretæren tilføjer dette til årshjulet.

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
17/1675: Afslag på udsat afleveringsfrist
17/2799: Delvist afslag på udsat afleveringsfrist
17/1654: Afslag på udsat afleveringsfrist
17/1674: Godkendelse af udsættelse af 1. årsprøve
16/45676: Afslag på dispensation fra studieaktivitetskravet på 45 ECTS. Godkendelse
af 4. eksamensforsøg i 2 valgfag
17/4020: Afslag på dispensation fra studieaktivitetskrav
17/1676: Afslag på 4. eksamensforsøg og afslag på udsættelse af 1. årsprøve
17/4445: Godkendelse af individuelt tilrettelagt tilvalg
17/4792: Afslag på merit
17/2383: Afslag på merit

Ad 5) Andre ansøgninger
Ingen sager til behandling
Ad 6) Sager til behandling studieordninger
a) Ændringer i fagbeskrivelsen for faget Eksistens, praksis og forståelse
Efter opfordring fra underviser blev det besluttet at fjerne forudsætningen for deltagelse
i eksamen for sidefagsstuderende. Pensum skal i øvrigt være enslydende for
centralfagsstuderende og sidefagsstuderende, således at pensum for
sidefagsstuderende ændres til ”ca. 550 sider, her mindst 300 sider primærlitteratur”.
Ændringerne skal skrives ind i studieordning 2017. Studienævnssekretæren drøfter
dette med fakultetet.
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Ad 7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Høring om Censorudvalgets rapport
Studienævnet drøftede høringen og påpegede, at det er problematisk, at der nu
kun er et minimumskrav om ekstern censur svarende til bachelorprojekt og
speciale. Dette er en drastisk forringelse af kvalitetssikringen og gør det svært at
opretholde et velfungerende censorkorps.
b) Godkendelse af årshjulet
Punktet udsættes til næste møde.
c) Studiestartsundersøgelse
Fakultetet har endnu ikke udsendt resultatet af studiestartsundersøgelsen, hvorfor
punktet udsættes til resultatet foreligger.
Ad 8) Sager til behandling undervisning
a) Evaluering E16
Studienævnet drøftede de indkomne evalueringer og fandt det problematisk, at
undervisernes kommentarer ikke fremgår af rapporterne. Studienævnet
problematiserede fakultetets projektledelse, idet denne resulterede i meget lave
svarprocenter. Marlene Østergaard følger op på proceduren.
Ad 9) Sager til behandling eksamen
a) Teoretisk filosofi 1 eksamen for sidefagsstuderende
Underviseren i Teoretisk filosofi 1 har sat spørgsmålstegn ved de forskelle, der er i
fagbeskrivelsen for hhv. centralfags- og sidefagsstuderende. Studienævnet
besluttede, at sidefag skal have samme frist til besvarelsen som hovedfag.
Studienævnet påpegede til gengæld, at fagene vægter hhv. 10 og 15 ECTS,
hvilket forklarer forskellen i omfanget af pensum. Studienævnet fandt, at punktet
skal undersøges nærmere og vil fortsætte behandlingen ved næste møde.
b)

Anonymisering af hjemmeopgaver og specialer
Studienævnet besluttede at hjemmeopgaver med ekstern censur samt specialer
skal anonymiseres, hvis det praktisk lader sig gøre. De studerende skal benytte
sig af eksamensnummer frem for cpr-nummer. Marlene Østergaard sørger for, at
forsideskabeloner og protokoller bliver rettet til, og at underviserne bliver
informeret.

Ad 10) Andre sager til behandling
a) Talentaktiviteter på alle HUM uddannelser
Fakultetet har anmodet studienævnet om at udarbejde regningslinjer for, hvilke
ekstra-curriculære talentaktiviteter, der kan føre til anerkendelse på
eksamensbeviset. Studienævnet forholdte sig kritisk til anmodningen og savnede
svar på de spørgsmål, studienævnet rejste i forbindelse med høringssvaret.
Studienævnet besluttede sig for følgende aktiviteter: den totale sum af alle de
talentkriterier, der indmeldes på de øvrige studier i det omfang de er relevante for
filosofistuderende.
Ad 11) Eventuelt
Intet.
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