Filosofisk studienævn
Referat af studienævnsmøde den 13. december 2017 kl. 9 - 12
Tilstede: Studienævnsformand Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSM), Esben
Nedenskov Pedersen (ENP) og Nikolaj Nottelmann (NIN). Studenterrepræsentanter: Tim
Fløjborg (TIF), Christina Oxholm Hansen (COH) og Anni Nielsen (ANN). Studiesekretær
Marlene Østergaard og studienævnssekretær Lene Engelstoft (referent).
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Afbud: Ingen

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:
5 c) Fagbeskrivelsen for Teoretisk filosofi 3
9 a) Proces på IKV efter rektors orientering om SDU’s økonomi
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Forhåndsgodkendelse ifm. fællesudbuddet
Studienævnet har forhåndsgodkendt det tyske kandidatfag ”Wörter und
Bedeutungen”.
Eksamensplan V17/18
Den endelige eksamensplan er tilgængelig på uddannelsens hjemmeside.
Uddannelsescocktail F2018
Filosofi har takket ja til at deltage i studievejledningens uddannelsescocktail i
forårssemesteret 2018.
Procedure for behandling af ansøgning om skift af fag
Juridisk Kontor har i samarbejde med Studieservice udsendt et notat vedr.
behandling af ansøgning om skift af fag, når der er forbrugt prøveforsøg. Disse
ansøgninger skal ikke længere behandles af studienævnet, men af Styrelsen for
Forskning og Uddannelse. Når studienævnet modtager ansøgninger af denne
type, skal de videresendes til Uddannelsesjuridisk team i Registrering & Legalitet.
Digitale eksamensbeviser
SDU lancerer pr. 1. januar 2018 digitale eksamensbeviser. Eksamensbeviset vil
fremover blive sendt til dimittenden via Den digitale bevispostkasse.
Ansættelse af studiementor og instruktor til Logik
Der har netop været afholdt ansættelsessamtaler, og der gives besked til
ansøgerne i løbet af uge 50.
Udbud af valgfag i F2018
Den faldende studentermasse så ud til at betyde, at der kun ville blive oprettet 3
ud af de 6 udbudte valgfag, nemlig Miljøfilosofi, etik og naturopfattelser; Kritik samt
Philosophy of economics. Efter mødets afholdelse, opstod der imidlertid mulighed
for alligevel at udbyde faget Hvorfor bekymre sig om ulighed?, hvorfor der altså
udbydes 4 valgfag ved Filosofi i foråret.
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Julefrokost 2017
Årets julefrokost forløb over al forventning. Studienævnet takkede de ansvarlige
studerende på 1. semester for deres indsats.
b)

De studerende
ANN kunne fortælle, at Vinterforedraget var en stor succes. Der var enkelte
deltagere fra andre studier, og også de var meget begejstrede.

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
17/59088: Godkendelse af udsat afleveringsfrist
17/63893: Godkendelse af udsat afleveringsfrist
17/62220: Dispensation fra studieaktivitetskravet
17/63683: Godkendelse af forhåndsmerit
17/63680: Godkendelse af merit
17/63687: Godkendelse af ændret forhåndsmerit
17/64250: Godkendelse af ændret formkrav (behandlet af formanden)
17/63098: Godkendelse af ændret eksamenssprog (behandlet af formanden)
17/54264: Godkendelse af yderligere eksamensforsøg (behandlet af formanden)
17/61888: Godkendelse af udsat afleveringsfrist (behandlet af formanden)
17/62201: Godkendelse af afmelding af fag (behandlet af formanden)
17/64222: Godkendelse af ændret eksamensdato (behandlet af formanden)
17/63944: Godkendelse af ændret individuelt tilrettelagt tilvalg (behandlet af
sekretariatet)
Samt 10 godkendelser af individuelt tilrettelagte eksaminer i fag, der ikke længere
udbydes (behandlet af formanden)
Ad 5) Sager til behandling studieordninger

a)

Produktspecialer
CSM kunne fortælle, at de studerende på Kulturstudier, Medievidenskab og
Litteraturvidenskab har mulighed for at skrive et produktspeciale. Idéen er, at der
ud over selve specialet også indgår et produkt i bedømmelsen. Konstruktionen
minder om Grenkursus B. Der var enighed om, at produktspecialer også bør være
en mulighed på Filosofi. CMS oplyste, at faggruppen også er positiv over for
forslaget, og at der er nedsat en arbejdsgruppe, der vil komme med et forslag til
fagbeskrivelse. Der er frist for indmelding af godkendte studieordningsændringer
den 5. januar 2018. Studienævnssekretæren skriver til fakultetet og anmoder om
udsættelse af fristen til efter studienævnsmødet den 11. januar.

b)

Drøftelse af procedure for tilmelding til BA-projekt i 4. semester
To-semester tilmeldingen til BA-projektet har givet anledning til forvirring blandt de
studerende. Studiesekretæren vil undersøge, om der er muligt at indføre separate
tilmeldinger til hhv. BA-seminaret og BA-projektet. Punktet behandles igen på
næste møde.

c)

Fagbeskrivelsen for Teoretisk filosofi 3
NIN har gjort opmærksom på en uhensigtsmæssighed i fagbeskrivelsen for
Teoretisk filosofi 3 (både BA og KA). Der var enighed om, at følgende passage er
et levn fra den gamle studieordning og derfor skal slettes: ”Opgaveformuleringen
skal udformes således, at der skal besvares to spørgsmål – et fra hvert af kursets
to hovedområder (sprogfilosofi og metafysik) ud fra flere mulige formuleret af
underviser”. Studienævnssekretæren orienterer fakultetet.
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Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Gennemgang af nøgletal for optag og studietid
Siden mødet den 8. november 2017 er nøgletallene for optag og studietid blevet
opdateret. Det kan konstateres, at forsinkelsen på bacheloren er steget siden
2016, mens forsinkelsen på kandidaten er faldet drastisk. Generelt er der
fremgang at spore, men der skal fortsat arbejdes på at mindske
gennemførelsestiden. Studienævnet bemærkede, at der kun dimitterede 12
bachelorer i 2017, de forrige 3 år har tallet ligget omkring 30.
Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Udformning af specialeworkshop F2018
CSM har drøftet udformningen af en eventuel specialeworkshop med Institut for
Kulturvidenskaber (herefter ”instituttet”) og faggruppen. Faggruppen er positivt
indstillet over for idéen. Da der nok ikke kan tildeles ekstra midler til workshoppen,
kunne det være en mulighed at konvertere 1 af de 10 individuelle vejledningstimer
til gruppevejledning. COH og ANN var skeptiske over for forslaget og lovede at
vende spørgsmålet med deres medstuderende. COH og ANN sender de
studerendes indstilling til studienævnssekretæren senest den 4. januar. Indstilling
sættes på som en meddelelse ved næste møde.
Ad 8) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
Ad 9) Andre sager til behandling
a) Drøftelse af samarbejdet med aftagerpanelet
Studienævnet drøftede samarbejdet med aftagerpanelet og konkluderede, at det
er udbytterigt. ANN udtrykte tilfredshed med, at samarbejdet fremover bliver
synliggjort mere over for de studerende i form af videoklip som præsentation på
hjemmesiden.
Aftagerpanelet skal ny-konstitueres i begyndelsen af 2018, men de fleste har
tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte i panelet. CSM har desuden lovet at prøve
at finde 2-3 nye medlemmer.
b)

Proces på IKV efter rektors orientering om SDU’s økonomi
I forbindelse med til- og fravalgsprocessen har instituttet bedt studielederen om at
indsamle idéer og indsende disse senest den 22. december 2017.
Studienævnet drøftede mulige til- og fravalg og foreslog, at der fremover i højere
grad samarbejdes med andre studier om at udbyde valgfag på tværs.
Studienævnet foreslog endvidere samlæsning af skrivekurser som fx akademiske
arbejdsformer. På Filosofi kan VIP-mentor-ordningen med fordel afskaffes, dog
således at en del af midlerne flyttes til øget feedback med henblik på forbedring af
gennemførselstiden. En anden mulighed kunne være at udbyde færre valgfag og i
stedet åbne mere op for selvstuderede emner, således at den faglige bredte
fortsat sikres. Studienævnet var i øvrigt fortaler for, at D-IAS nedlægges.

Ad 10) Eventuelt
ANN gjorde opmærksom på, at de specialeforberedende aktiviteter i Filosofisk seminar
2 også skal være tilgængelige for de to-faglige kandidater. Det drejer sig primært om
adgang til Blackboardkurset samt oplysninger om mødegange.
Som led i den ekstra indsat på studiestartsområdet afholdte tutorerne den 13.
december 2017 et dagsarrangement med ca. 25 aktive deltagere.
Det var Christina og Annis sidste studienævnsmøde og studienævnet takkede i den
forbindelse for deres fine arbejdsindsats og bidrag til studiet.
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Mødet sluttede kl. 10.33.

Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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