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Afbud: Ingen
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:
5 a) Filosofisk seminar 1 og 2
6 f) Plan for kontakt med forskere
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Afrapportering af projekt internationalisering
Det Humanistiske Fakultet (herefter ”fakultetet”) har i august 2017 udsendt en
afrapportering af Projekt Internationalisering af uddannelse.
Eksamensplan
Punktet udsættes til næste møde
Midtvejsevaluering
Underviserne har pr. mail orienteret om forløbet af midtvejsevalueringen, og CSM
lavede en kort opsummering heraf.
Karrierearrangement for filosofistuderende
I forbindelse med aftagerpanelmødet den 30. oktober 2017 blev der afholdt et
karrierearrangement for filosofistuderende. De studerendes fremmøde var
skuffende, og studienævnet modtager derfor gerne ændringsforslag med henblik
på at øge fremmødet næste gang.
Julefrokost 2017
Planlægningen af årets julefrokost, som afholdes den 1. december, er i fuld gang.
Ansættelse af studiementor
Annis ansættelse som studiementor er forlænget til udgangen af februar 2018. Der
ansattes en ny til januar, så der er tid til oplæring.
b)

De studerende
TIF orienterede om drøftelserne på sidste fagrådsmøde. Der var bl.a.
bemærkninger til afviklingen af Gymnasiepraktik. CSM følger op.
TIF oplyste, at Medievidenskab og Filosofis har slået deres fagrådslokaler
sammen.
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ANN bemærkede, at der er behov for, at blanketterne på hjemmesiden
gennemgås og opdateres.
ANN orienterede om afviklingen af studiepraktik i uge 43. På filosofi var der 10
tilmeldte, hvoraf 9 mødte op første dag og 5 mødte op anden dag. Deltagerne kom
fra alle dele af landet. Deltagerne var glade for undervisningen og havde været
aktive. ANN synes, at opgaven havde været meget arbejdskrævende og at
ordningen ”studerende for en dag” er mere udbytterig og lettere at organisere, og
anbefalede studienævnet at revurdere arrangementet, herunder samarbejdet med
fakultetet, næste år.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
17/59087: Dispensation til ændret eksamenssprog
17/59088: Sagen udsættes til næste møde.
17/59091: Dispensation til en individuelt tilrettelagt eksamen
17/59445: Afslag på skift af fag men dispensation til eksamen uden for termin
17/59796: Dispensation til en individuelt tilrettelagt eksamen
17/59797: Delvist afslag på forlænget eksamenstid
17/59077: Dispensation til individuel studieaktivitet (behandlet af formanden)
17/59407: Godkendelse af individuelt tilrettelagt tilvalg (behandlet af sekretariatet)
Ad 5) Sager til behandling studieordninger

a)

Filosofisk seminar 1 og 2
Det har vist sig, at der har været forskellige fortolkninger af fagbeskrivelsen for
Filosofisk seminar 1 og 2. Studienævnet drøftede problemstillingen, og
medlemmerne var enige om, at fagbeskrivelsen skal fortolkes således, at faget
skal være studenterdrevet i tråd med Humanioramodellen i studieordningen.
Underviser skal alene være facilitator, og kursets indhold skal aftales med de
studerende.

Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Gennemgang af nøgletal
Studienævnet gennemgik uddannelsens nøgletal. Den kan konstateres, at
nøgletallet for gennemførsel på BA-studiet er forbedret. Det samme gælder tallet
for frafald, omend det stadig ikke er på det ønskede niveau.
Nøgletallet for studietiden for kandidater er rødt, hvilket primært skyldes, at der er
en studerende, der er 11 år forsinket. Medianen ligger ellers pænt.
b)

Opfølgning på handleplaner ifm. Uddannelsesberetning
Studienævnet drøftede status på den fremadrettede handleplan ifm.
Uddannelsesberetning 2016. Studienævnet konstaterede, at Filosofi mangler at
iværksætte en frafaldsundersøgelse, men at det ikke lader sig gøre uden
fakultetets hjælp. Fakultetet lovede under udarbejdelsen af handleplanerne at
bistå med undersøgelsen. CSM oplyste, at Filosofi er involveret i
frafaldsundersøgelsen under dimensioneringspuljen, men studienævnets fandt det
fortsat relevant at iværksætte en almindelig frafaldsundersøgelse.
Studienævnssekretæren underretter fakultetet herom. Der er iværksat tiltag på de
øvrige punkter i handleplanen.

c)

Drøftelse af evalueringspraksis
Studienævnet ønsker at øge procentdelen af studerende, der deltager i
undervisningsevalueringerne. På den baggrund blev det besluttet, at det fremover
skal fremgå af semesterplanerne, at der er afsat tid til at give en tilbagemelding på
evalueringen, så de studerende kan se, at evalueringerne tages til efterretning. På
institutniveau er der fokus på fremover at sikre en bedre afrapportering til

Side 2

institutlederen, som den øverst ansvarlige for undervisningen og dermed også
evalueringen heraf. Studienævnet noterede sig, at de elektroniske evalueringer
skal revurderes, hvis evalueringerne i næste semester også viser sig at være
ubrugelige på grund af for få besvarelser.
d)

Karrierevejledning på nettet
Studienævnet gennemgik hjemmesiden og besluttede at foretage en række
ændringer. På baggrund af aftagerpanelets anbefalinger besluttede studienævnet,
at der skal udarbejdes små præsentationsvideoer, hvor aftagerpanelets
medlemmer og alumner fortæller om deres karriereforløb. ANN har i kølvandet på
mødet truffet aftale med Jakob Binzer om at bistå med denne opgave. Det blev
også besluttet at udarbejde en liste over alumners jobfunktioner og
kontaktoplysninger. Alternativt kan LinkedIn bruges til formålet.

e)

Opfølgning på aftagerpanelmøde den 30. oktober 2017
CSM orienterede om forløbet af aftagerpanelmødet den 30. oktober 2017.
Aftagerpanelet vil i 2018 have fokus på to områder, nemlig filosofiuddannelsens
omdømme udadtil og på hvordan aftagerpanelets og dimittenders erfaringer kan
komme de studerende til gode. Panelets møder i 2018 vil blive afholdt d. 22. marts
i København og d. 9. oktober i Odense. Emnet for det første møde skal være
filosofiuddannelsens omdømme, mens temaet for det andet møde skal være
brobygning mellem uddannelsen, kandidater og aftagerpanel. Underviserne
inviteres til mødet i Odense, og der afholdes endnu engang et
karrierearrangement i forbindelse med dette møde.
Aftagerpanelet drøftede panelets sammensætning, og der var enighed om, at der
er behov for at rekvirere medlemmer, som har en baggrund uden for Filosofi.

f)

Plan for de studerendes kontakt med forskere
På mødet den 11. oktober 2017 anmodede studienævnet fagrådet om en
tilbagemelding på, hvad der efterspørges blandt de studerende, når det kommer til
forskerkontakt. TIF orienterede om de drøftelser, der har været i fagrådet. Der var
forslag om, at man på 3. semester af kandidaten skulle kunne deltage i et
forskningsprojekt i form af et selvstuderet emne. Det skulle altså være en
valgmulighed i studieordningen på lige fod med projektorienteret forløb. Forslaget
bygger på en interesse for bl.a. at være en del af forskningsdiskussioner.
Studienævnet bemærkede, at de diskussioner, som de studerende efterspørger,
foregår på møderne i Viden og Værdier. Dette skal måske tydeliggøres, men der
orienteres allerede nu pr. mail, om arrangementer der afholdes. De studerende er
i øvrigt velkomne til at kontakte underviserne og forhøre sig om muligheden for at
deltage i deres forskningsprojekter. Dette skal måske også tydeliggøres fx ved
kandidatintroen. CSM vil undersøge med fagkollegiet, om det er muligt at orientere
om igangværende forskningsprojekter.

Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Udformning af specialeworkshop F2018
Studienævnet var af den holdning, at der skal være et tilbud til kandidatstuderende
svarende til BA-seminaret. CSM har bedt om at dette bliver drøftet på et møde for
instituttets studieledere.
b) Godkendelse af fællesudbud
Ønsker til forhåndsgodkendelser ifm fællesudbuddet forelå endnu ikke ved mødet
afholdelse. Da fristen for godkendelse ligger inden næste møde, vil denne foregå
pr. mail.
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Ad 8) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
Ad 9) Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling
Ad 10) Eventuelt
NIN gjorde opmærksom på, at nogle kandidatsidefagsstuderende har problemer med
Teoretisk filosofi pga. deres manglende viden inden for Logik. Problematikken drøftes
på et møde i det nye år. Indtil videre har NN tilbudt de pågældende studerende at lave
øvelsestimer inden for de områder, hvor de mangler forudsætninger.

Mødet sluttede kl. 11.42.

Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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