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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Rekvisition E17
CSM orienterede om rekvisition af undervisning for efteråret 2017.
Rejselegatet ”Rejsekammeraten”
Studerende har nu mulighed for at søge rejselegatet Rejsekammeraten på 25.000
kr. Legatet uddeles i forbindelse med afholdelsen af H. C. Andersen Festivals i
august. Ansøgning samt udtalelse skal sende til CSM senest den 10. juni 2017.
Studienævnssekretæren orienterer de studerende pr. mail.
Erkendtlighed til studerende i projektorienteret forløb
Folketinget har besluttet, at virksomheder kan give studerende i praktik- eller
projektorienterede forløb op til 3.000 kr. pr. måned som en erkendtlighed for deres
indsats. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2017.
Udbud af valgfaget ”DEMOLA”
International Virksomhedskommunikation udbyder fra efteråret 2017 et nyt valgfag
ved navn DEMOLA. Faget udbydes til BA-studerende som hhv. 5 og 10 ECTS og
til KA-studerende som 10 ECTS.
Brug af studerendes tidligere besvarelser i undervisningen
Fakultetet har indskærpet reglerne for anvendelse af tidligere indleverede
eksamensopgaver. Eksamensopgaver må kun anvendes i undervisningen efter
forudgående samtykke fra den studerende. Opgaven skal desuden anonymiseres
dvs., at navn og cpr.nr./fødselsdato skal slettes eller overstreges inden opgaven
kopieres eller deles. Studienævnet bemærkede, at det vil være hensigtsmæssigt,
hvis den studerende skal tilkendegive på forsideskemaet, om opgaven må bruges
i undervisningen.
Anonymisering af eksaminer
Fakultetet har efter diskussion i uddannelsesrådet besluttet at håndhæve SDUs
princip om, at studerende bør være anonyme i eksamenssituationen. Ved skriftlige
stedprøver og andre skriftlige prøver, hvor der ikke er vejledning eller
efterfølgende mundtlig eksamination, har den studerende ret til at være anonym
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over for bedømmer. Til disse prøver anvendes eksamensnummer.
Krav til sideomfang på eksamensopgaver
Fakultetet har efter diskussion i uddannelsesrådet besluttet, at der fra og med 1.
september 2017 indføres fælles regler omkring sideomfang, og hvad der tælles
med i sideomfanget. Såfremt en opgave ikke lever op til minimum eller maksimum
antal typeenheder, skal opgaven afvises, og den studerende bruger et forsøg.
Reglerne kommer til at fremgå af Fællesbestemmelserne 2017. Studienævnet
noterede sig, at den eneste ændring i forhold til hidtidig praksis er, at referencer i
fodnoter også tæller med i sideomfanget.
Statistik over specialekarakterer på humaniora
Fakultetet har fremsendt statisk over specialekarakterer på humaniora i perioden
2012 – 2016. Det kan konkluderes, at det ikke har medført ændringer i
karakterniveauet, at specialeperioden er blevet forkortet.
Aktuel status på humanioras studiesider
Studievejledningen på humaniora har fremsendt statusrapport for humanioras nye
studiesider. Studienævnet havde ingen bemærkninger til det fremsendte.
Optagelsesprøve for kvote 2
CSM oplyste, at der i 2017 er ca. samme antal kvote 2 ansøgere som tidligere på
trods af den nye testbaserede optagelsesprocedure. Studienævnet var positivt
overrasket og tog det som udtryk for, at der er en vis motivation for at læse
Filosofi.
Karriereboosteruge i juni
Humaniora og SDU Rio sætter fokus og ressourcer af til at hjælpe dimittender ud på
arbejdsmarkedet i en strategisk satsning. SDU RIO har derfor iværksat en stor

Karriereboosteruge fra d. 12.-16. juni med mere end 30 arrangementer,
workshops, oplæg, jobmesse og virksomhedsbesøg for alle snart-dimittender.
Hovedparten af arrangementerne vil foregå i Kolding og Odense. Fra alle
campusbyer vil der dog d. 14. juni være busser til Odense til SDU jobmessen samt
Snart-Kandidatdagen. Alle arrangementer kræver tilmelding, hvilket kan ske på
www.sdu.dk/karrierebooster
Der vil under Karrierebooster ugen være en særlig arrangementsrække
udelukkende for snarlige humanistiske dimittender.
Employabilitet
Studienævnet har mulighed for at søge midler hos fakultetet til tiltag, der øger de
studerendes employabilitet. Studienævnet har på nuværende tidspunkt fået
godkendt en ansøgning om midler til projektet ”Filosofi i skolen”. Det er også
muligt at søge midler til afholdelse af en foredragsrække for gymnasieelver i
foråret 2018. Studienævnet bemærkede, at det bør være studerende, der afholder
foredragene. Studienævnet påpegede endvidere vigtigheden af, at der etableres
et netværk hos gymnasielærer, som kan komme med input til indhold, så det
sikres, at foredragene er brugbare.
b)

De studerende
Tilbagemelding på Uddannelsescocktail på 2. semester BA
ANN oplyste, at der var 14, der deltog i den af studievejledningen afholdte
Uddannelsescocktail. ANN fandt arrangementet givtigt, idet det blev mere klart for
de studerende, hvilke muligheder de har. Desuden var der afsat tid til en drøftelse
af de studerendes motivation for at læse filosofi. ANN anbefalede, at vi gentager
successen næste år.
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Information om studienævnsseminar – et tilbud for studenterrepræsentanter
Syddanske studerende har afholdt en møderække, hvor forskellige temaer af
relevans for studenterrepræsentanter er blevet gennemgået og drøftet. ANN
anbefalede, at nye medlemmer af studienævnet orienteres om, at der er et sådant
tilbud.
c)

ENP oplyste, at der er indsendt 22 petita til BA. Studienævnet fandt dette
glædeligt.

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt
Ad 5) Andre ansøgninger
a) Ansøgning om midler til afholdelse af dimission for BA og KA midt i juni.
ANN har søgt studienævnet om kr. 600 til indkøb af vin, snacks, kaffe og kage.
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen.
Ad 6) Sager til behandling studieordninger

a)

Godkendelse af overgangsbestemmelser – studieordning 2017
Studienævnet godkendte overgangsbestemmelserne med en bemærkning om, at
faget Videnskabsteori ikke giver anledning til problemer. Studienævnssekretæren
orienterer fakultetet herom.

b)

Godkendelse af Fællesbestemmelser for samdriftsfag på kandidatniveau
På baggrund af erfaringerne ved første gennemløb af kurserne, er der foretaget
ændringer i Fællesbestemmelserne for Samdriftsfag på kandidatniveau. I
Karriereprofilfagene er Career Management Skills gjort obligatorisk i form af en
forudsætningsprøve. Studienævnet godkendte de foreslåede ændringer.
Studienævnssekretæren orienterer fakultetet herom.

Ad 7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Gennemgang af udvælgelseskriterier for BA og KA-optag
Studienævnet konkluderede, at det ikke er relevant at ændre i kriterierne. På BA
er der indført testbaseret optag, og på KA optager Filosofi formentlig kun
retskravsbachelorer.
b)

Studiestart 2017
CSM oplyste, at der er udpeget 4 tutorer. Derudover er der en del studerende, der
gerne vil hjælpe til med aktiviteterne. Der er desuden opslået 2 instruktorater til
projektugen.
Studienævnet drøftede Magisterforeningens ønske om at deltage i introdagene.
Studienævnet kan først træffe endelig beslutning, når det er afklaret, hvad
indholdet skal være. Studienævnets medlemmer stillede sig positive over for et
oplæg om arbejdsmarkedet for magistre. Såfremt Magisterforeningen deltager, vil
det nok ikke være nødvendigt med oplæg fra alumner for bachelorerne. Oplæg fra
alumner er mere relevant for kandidaterne.

c)

Studiemiljøundersøgelsen
Studienævnet drøftede Studiemiljøundersøgelsen 2017. Filosofi ligger over
gennemsnittet på de fleste målpunkter, hvilket studienævnet fandt meget
glædeligt. Studienævnet opfordrede i øvrigt studerende til at kontakte
studielederen, hvis de erfarer upassende adfærd fra ansatte eller medstuderende.

Ad 8) Sager til behandling undervisning
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Ingen sager til behandling.
Ad 9) Sager til behandling eksamen
a) Drøftelse af hvorvidt der er muligt at have faste eksamensdatoer
Studienævnet drøftede kort fordele og ulemper ved faste eksamensdatoer.
Studienævnet fandt det hensigtsmæssigt, hvis det lader sig gøre rent
administrativt. ANN drøfter spørgsmålet med studiesekretæren.
Ad 10) Andre sager til behandling
a) Drøftelse af krav til kontrakt ifm. projektorienteret forløb
Studienævnet drøftede udformningen af den af SDU udarbejdede kontrakt til brug
for projektorienteret forløb. Studienævnet fandt det uhensigtsmæssigt at have en
kontrakt, der i et vist omfang afskrækker samarbejdsparterne og ikke afspejler
virkeligheden. Studienævnssekretæren drøfter spørgsmålet med fakultetet.
b)

Sammenlægning af studienævn
CSM oplyste, at hun skal til møde med fakultetet den 24. maj. Det kan
konkluderes, at studienævnet og medarbejdere ikke positivt indstillet overfor en
sammenlægning. Det er efterfølgende blevet afklaret at Filosofisk Studienævn
ikke bliver lagt sammen med andre i den forestående omstrukturering.

c)

Ansøgning om bevilling til støttetiltag på BA
Studienævnet har mulighed for at søge fakultetet om midler til støttetiltag på BA.
CSM har søgt om samme ramme for de tiltag´, som Filosofi tidligere har fået støtte
til. Det drejer sig om Akademisk skriftlighed og VIP-mentorordningen.
Studienævnet fandt, at tiltagene i videre omgang skal have fokus på feedback til
de studerende.

d)

Status på egendimensionering
Af frygt for at der kommer endnu en dimensionering, har SDUs ledelse valgt at
foregribe sagen og indføre en egendimensionering. Der er tilsyneladende lavet en
aftale med ministeriet om, at SDU ikke straffes yderligere ved en evt. kommende
dimensionering. Studienævnets noterede sig, at det mestendels er overflødige
pladser, der er skåret væk.
Rektoratet har besluttet at stramme sanktioner for røde nøgletal. Det var udsigt til,
at kandidatoptaget på Filosofi ville blive lukket i efteråret 2017. Prodekan Lars G.
Binderup har forhandlet med Rektoratet, og resultatet blev, at kapacitetsgrænsen
reduceres fra 16 til 12 pladser. Konsekvensen af dette bliver nok, at Filosofi kun
kan optage retskravsbachelorer i 2017.

Ad 11) Eventuelt
Intet
Mødet sluttede kl. 12.03.
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