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Tilstede: Studienævnsformand Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSM), Anne-Marie
Søndergaard Christensen (AMSC) og Esben Nedenskov Pedersen (ENP).
Studenterrepræsentanter: Tim Fløjborg (TIF), Christina Oxholm Hansen (COH) og suppleant
Rikke Friis Bentzon (RFB). Studiesekretær Marlene Østergaard og studienævnssekretær
Lene Engelstoft (referent).
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:
7 c) Aflønning af tutorer
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Status for planlægning af studiestart 2017. CSM vil snarest muligt udarbejde et
stillingsopslag med henblik på ansættelse af tutorer. Inden sommer afholdes et
møde mellem studieleder, tutorer og sekretærer med henblik på fordeling af
opgaver i forbindelse med studiestarten. Det skal i faggruppen afklares, hvem der
deltager i rusturen den 22. – 24. september. Studienævnet vil overveje, hvorvidt
det kunne være en ide at invitere en alumne til at deltage i introdagene. Punktet
behandles på næste møde.
Rekvisitionen for efteråret er godkendt. Selve rekvisitionen vedlægges som bilag
til næste møde.
Eksamensplanen S17 er at finde på hjemmesiden.
Det er ved skriftlig behandling blevet besluttet at bevilge kr. 2.000 til de
studerendes faglige hyttetur 2017.
Fakultetet har udsendt et inspirationskatalog til det lokale arbejde med
employabilitet. Studienævnet fandt ikke kataloget sønderligt inspirerende.
TIF har udarbejdet en studiemanual. Studienævnet noterede sig, at det er vigtigt,
at der ikke er overlap mellem studiemanualen og rushåndbogen. COH vil sørge for
at gennemarbejde begge dokumenter, således at de er opdaterede og ikke
overlapper. Studienævnet takkede TIF for indsatsen.
CSM mindede om, at fagrådet skal huske at indstille undervisere til
Undervisningsprisen 2017.
Fakultetet informerede på uddannelsesrådsmødet den 18/4 om, at der skal ske en
sammenlægning af studienævn. Studienævnet bør i den forbindelse overveje,
hvilke studienævn, der er ræsonnement i at blive lagt sammen med.
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Lasse Nielsen er ansat som lektor pr. 1. august 2017. Lasse Nielsen er pt. ansat
ved statskundskab på Aarhus Universitet og hans hovedområde er politisk filosofi.
b)

De studerende
TIF orienterede om, at fagrådet nu har indsendt ansøgning med henblik på at blive
registreret som en forening.
COH orienterede om, at der planlægges et arrangement i alumneforeningen.

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
17/20821: Dispensation til ændret eksamenstidspunkt.
17/19894: Dispensation til yderligere eksamensforsøg.
17/19889: Dispensation til afmelding af fag.
17/19897: Dispensation til afmelding af fag.
17/20295: Afslag på eksamen uden for termin.
17/20786: Afslag på ændret eksamenstidspunkt.
17/20619: Delvist afslag på forhåndsmerit.
17/18338: Dispensation til skift af valgfag (behandlet af formanden).
17/19883: Godkendelse af individuel studieaktivitet (behandlet af formanden).
17/8456: Godkendelse af tilmelding til eksamen i fag efter nyeste studieordning og
efterfølgende merit til fag på egen studieordning (behandlet af formanden).
17/18695: Godkendelse af individuelt tilrettelagt tilvalg (behandlet af sekretariatet).
17/4445: Godkendelse af individuelt tilrettelagt tilvalg (behandlet af sekretariatet).
Ad 5) Andre ansøgninger
a) Ansøgning fra Filosofisk Fagråd om midler til indkøb af brætspil
Studienævnet besluttede at bevilge fagrådet kr. 630 til indkøb af brætspil.
Ad 6) Sager til behandling studieordninger

a)

Bachelorstudieordning 2017
Studienævnet drøftede forskellige muligheder i forlængelse af fakultetets
tilbagemelding om, at der ikke må være forudsætningsprøver på
førsteårsprøvefag. Studienævnet besluttede at fjerne forudsætningsprøven i
fagene Praktisk filosofi 1 og 2. Desuden blev det besluttet at ændre formuleringen
under punktet hjælpermidler til: ingen hjælpemidler bortset fra fælles noter
godkendt af underviser på max. 25 normalsider. Beslutningen gælder både
central- og sidefag. Studienævnssekretæren skriver ændringerne ind i
studieordningen.
Studienævnet godkendte AMSC’s sammenskrivning af fagbeskrivelserne for
Praktisk filosofi 1 og 2 og besluttede, at fagbeskrivelserne for Teoretisk filosofi 1
og 2 skal sammenskrives på tilsvarende vis. Studienævnssekretæren skriver
ændringerne ind i studieordningen.

Ad 7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Årshjul 2017
Studienævnet godkendte årshjulet, dog således at Planlægning af studiestart
sættes på som et diskussionspunkt i maj. Punkterne Rekvisition skal byttes om,
således at det er rekvisitionen for efterårets fag, der godkendes i foråret og
rekvisitionen for forårets fag, der godkendes i efteråret.
b)

Handlingsplan ifm. uddannelsesberetning 2016
Studienævnet noterede sig, at der er en del punkter i handlingsplanen, som
studienævnet ikke er ansvarlig for.
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Studienævnet drøftede følgende punkter i handlingsplanen:
Emne: Frafald
Det fremgår af punkt 5, at studielederen er ansvarlig for at iværksætte en
undersøgelse af, hvorfor studerende falder fra. Studienævnet ønsker at drøfte
med fakultetet, hvorledes opgaven gribes an. Studienævnet besluttede, at punkt
12: ”Fokus på procedurer for tidlig feedback” skal diskuteres i faggruppen og i
studienævnet.
Emne: Ledighed
For så vidt angår punkt 6: ”Opbygning af kandidatnetværk” fortsættes arbejdet
med alumneforeningen.
Emne: Studieprogression
For så vidt angår punkt 4: ”Fortsat fokus på specialeaktiviteter på 3. semester”
påpegede studienævnet vigtigheden af, at den, der underviser i Filosofisk seminar
2 i efteråret, har fokus på dette. Underviser skal informeres om, at han særligt skal
have fokus på udarbejdelse af problemformuleringer og tilsvarende forberedende
arbejde. Punktet skrives ind i årshjulet (maj/juni; ansvar SL).
c)

Aflønning af tutorer
På baggrund af informationsmail fra IKV om ansættelse og aflønning af tutorer
drøftede studienævnet, hvilke ansættelsestyper, der er mest hensigtsmæssige at
benytte. For så vidt angår studiestarten for bachelorer, blev det besluttet at
ansætte 4 tutorer på 10 timer, og derudover ca. 2 studerende, der skal hjælpe på
selve rusturen. De 2 sidstnævnte tildeles en boggave som tak for indsatsen.
Derudover ansættes en tutor til studiestarten på kandidaten. Studienævnet fandt
tildeling af midler på område utilstrækkelig opgavens vigtighed taget i betragtning.

Ad 8) Sager til behandling undervisning
a) Godkendelse af litteraturlister for forårets fag
Studienævnet drøftede de indkomne litteraturlister og godkendte dem.
Ad 9) Sager til behandling eksamen
a) Afholdelse af eksamen på engelsk
Studienævnet fortsatte drøftelsen fra sidste møde. CSM fortalte, at hun har rejst
spørgsmålet på et møde i censorkorpset, hvor der var enighed om, at de
studerende skulle vurderes på samme måde uanset, om der eksamineres på
dansk eller engelsk. Der var også enighed om, at det derfor er sværere at blive
eksamineret på engelsk. Problemstillingen er ikke aktuelt på Filosofi, men
studienævnet ønsker en principiel diskussion af spørgsmålet. Studienævnet
ønsker i den forbindelse en officiel afklaring af spørgsmålet fra fakultetet og evt.
instituttet. Studienævnssekretæren sender nærværende referat til fakultetet og
anmoder om en afklaring af spørgsmålet.
b)

Petitum og midtvejsrapport
Studienævnet drøftede datoer for aflevering af petitum og midtvejsrapport. Det
skal fremgå af årshjulet, at studiesekretæren ved semesterstart skal sende en
reminder til underviser om, at midtvejsrapporten på fordybelsesopgaven på KA
skal afleveres medio marts. Datoen fastsættes af sekretariatet. Det blev desuden
anbefalet, at formidlingsopgaven på KA skal afleveres primo maj. Datoen
fastsættes af sekretariatet. Datoen for aflevering af petitum er fortsat 10. april/10.
november, bortset fra BA-projekt, hvor petitum afleveres sammen med kontrakten.
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Ad 10) Andre sager til behandling
a) Studienævnsbevilling 2017.
Studienævnet tog budgettet til efterretning.
Ad 11) Eventuelt
RFB spurgte ind til udbud af kandidatvalgfag på 5 ECTS. Pt. udbydes der ingen
kandidatvalgfag på 5 ECTS, hvilket er problematisk for de studerende, der læser
en tværfakultær kandidatuddannelse, idet de ifølge studieordningen skal have et 5
ECTS valgfag. Det kan konkluderes, at det er meget få studerende, der rammes af
problematikken og set i lyset heraf, er det mest hensigtsmæssigt, at de
studerende, der har behov for det, søger studienævnet om at følge et af de
eksisterende valgfag i en 5 ECTS version. Denne mulighed bør fremgå af
kurserne på Blackboard.
Mødet sluttede kl. 11.28.

Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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