Filosofisk studienævn
Referat af studienævnsmøde den 11. oktober 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). Studerende Hjalte
Schøsler (forlod mødet efter punkt 3), 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:
6 e) Udformning af fagligt element til testbaseret optag 2018
9 e) Ansøgning om midler til Vinterforedraget
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Besparelser på Det Humanistiske Fakultet
Det Humanistiske Fakultet (herefter ”fakultetet”) har varslet endnu en sparerunde.
Valg til de kollegiale organer
Rektor har udskrevet valg til studienævnene, både VIP’er og
studenterrepræsentanter er på valg. CSM har forskningssemester i F18 og ønsker
ikke at være studieleder i denne periode.
Årligt møde i Alumneforeningen for filosofi, Syddansk Universitet
Alumneforeningens årlige møde blev afholdt den 23. september 2017 på Teater
Momentum og forløb godt.
Høring om retten til individuel udprøvning
Uddannelses- og Forskningsministeriet har sendt et udkast til ændring af
uddannelsesbekendtgørelsen i høring. Ændringen går på, at den studerende altid
ved afsluttende opgaver kan vælge at udarbejde opgaven individuelt og/eller
vælge individuelt mundtligt forsvar.
Rekvisition F18
Rekvisitionen af fag for foråret 2018 er nu godkendt af instituttet og blev forelagt
studienævnet til orientering.
b)

De studerende
TIF kunne fortælle, at det bevilgede køleskab benyttes flittigt og skønnedes at
være godt for studiemiljøet.
TIF orienterede om den nyligt afholdte rustur, der forløb godt. Der var 30 nye
studerende, der deltog. Hytten på Langeland var en succes, og der er et ønske
om at leje den igen til næste år.
ANN anbefalede studienævnet at invitere alumne Susanne Tinley til
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karrierearrangementet d. 30. oktober 2017.
c)

Andre
Studiesekretæren kunne fortælle, at der indføres digitale blanketter til BAkontrakter på samme måde som til specialekontrakter.

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
17/53981: Delvist afslag på ændret eksamensform
17/56778: Afslag på yderligere eksamensforsøg
17/56785: Dispensation til yderligere eksamensforsøg
17/54264: Udtalelse ifm. klagesag
17/54017: Afslag på dispensation fra studieaktivitetskravet
17/56379: Dispensation til afmelding af fag
17/56372: Afslag på ansøgning om at gå til eksamen efter gammel studieordning
17/56361: Delvist afslag på startmerit
17/57165: Ækvivalensvurdering (behandlet af formanden)
Ad 5) Sager til behandling studieordninger

Ingen sager til behandling.
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Decentral evaluering af studiestart, herunder projektugen
Underviserne tilbagemeldinger på forløbet af projektugen er positive. Af de
studerendes evalueringer fremgår, at de også i år synes, at arbejdsbyrden er for
stor, men generelt er de mere positive end sidste år.
CSM kunne fortælle, at studiementorordningen starter nu, hvilket er lidt senere
end sidste år.
I forhold til studiestarten generelt blev der stillet forslag om, at der fremover
ansættes en tutorkoordinator, hvis eneste opgave er at organisere arbejdet,
således at arbejderopgaverne fordeles mere ligeligt mellem de ansatte tutorer. Der
blev endvidere stillet forslag om, at der næste år udarbejdes en arbejdsbeskrivelse
for de frivillige tutorer. Studiesekretæren vil efterlyse den eksisterende
tutorhåndbog. Studienævnet konkluderede, at der ikke er behov for, at de frivillige
tutorer deltager i rusturen. ANN udtrykte et ønske om, at studiementoren inviteres
med til det første tutormøde. ANN kunne i øvrigt fortælle, at Magistrene holdt et
fint oplæg i forbindelse med introdagene, dog var der lidt for meget fokus på
hvervning af medlemmer. ANN har efterfølgende aftalt med Magistrene, at
hvervningsdelen nedtones næste år.
b)

Evalueringspraksis
Punktet udsættes til næste møde.

c)

Plan for de studerendes kontakt til forskere
Studienævnet drøftede studiets plan for de studerendes kontakt til forskere. De
studerende er altid inviteret med til forskningsprogrammøderne Viden og værdier.
Derudover afholdes der Forskningens Dag. Studienævnet vil undersøge om
Mikkel Gerken har yderligere planer. Studienævnet anmodede desuden Fagrådet
om en tilbagemelding på, hvad der efterspørges blandt de studerende.

d)

Udarbejdelse af handlingsplan ifm. SMU 2017
Studienævnet drøftede de indkomne fritekstfelter og besluttede, at VIPmentorgrupperne skal følge op på, om der er studerende, der ikke er med i en
læsegruppe. Friteksterne gav ikke anledning til iværksættelse af yderligere tiltag.
Studienævnssekretæren orienterer fakultetet.

Side 2

e)

Udformning af fagligt element til testbaseret optag 2018
Ledelsen har besluttet, at der skal være et fagligt element i UniTesten, hvorfor
fakultetet har bedt studiet om at udarbejde et sådant. CSM har på et møde med
fakultetet endnu engang efterspurgt en undersøgelse af, om testen har den
ønskede effekt. CSM og ENP har, i form af en multiple choice test, udarbejdet et
udkast til det faglige element. Studienævnet drøftede fordele og ulemper ved en
multiple choice test og besluttede at benytte sig af denne model.
Studienævnssekretæren orienterer fakultetet om studienævnets beslutning.

Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Godkendelse af pensumlister
Studienævnet drøftede og godkendte de fremsendte pensumlister.
b)

Klage over undervisningstilrettelæggelsen
Studienævnet drøftede en klage over undervisningstilrettelæggelsen.

c)

Godkendelse af valgfagsudbud
Studienævnet noterede sig, at de indmeldte fag opfylder spredningskravet, og
udbuddet kunne dermed godkendes.

Ad 8) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
Ad 9) Andre sager til behandling
a) Ansøgning om midler til det årlige møde i Alumneforeningen for filosofi
Alumneforeningen har i forbindelse med det årlige møde søgt studienævnet om kr.
750 til dækning af oplægsholderens udgifter til transport. Studienævnet besluttede
at imødekomme ansøgningen, såfremt der er midler til dette, når udgifterne til
årets rustur er afholdt.
b)

Ansøgning om midler til forplejning til Forskningens Dag
De studerende har søgt om midler til dækning af kaffe og kage til arrangementet
Forskningens Dag, som afholdes den 3. november 2017. Studienævnet besluttede
at imødekomme ansøgningen, såfremt der er midler til dette, når udgifterne til
årets rustur er afholdt. Det blev dog besluttet, at ansøgningerne fra
Alumneforening samt Vinterforedrag prioriteres højest.

c)

Indstilling af en studerende til talentudmærkelse
Studienævnet drøftede indstillingen.

d)

Drøftelse af ”Mødet med uddannelsen” – hvilke rekrutteringsaktiviteter ønsker
studienævnet at deltage i frem mod næste optag?
Studiet deltager i følgende arrangementer: Åbent hus, Studiepraktik og
Studerende for en dag.

e)

Ansøgning om midler til Vinterforedraget
De studerende har søgt om midler til dækning af kaffe og kage til Vinterforedraget.
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen, såfremt der er midler til
dette, når udgifterne til årets rustur er afholdt. Det blev dog besluttet, at
ansøgningen fra Alumneforeningen prioriteres højest.

Ad 10) Eventuelt
Intet.
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Mødet sluttede kl. 12.03.
Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Studienævnsformand
Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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