Filosofisk studienævn
Referat af studienævnsmøde den 13. september 2017
kl. 9 - 12
10. oktober 2017

Tilstede: Studienævnsformand Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSM) og Nikolaj
Nottelmann (NIN). Studenterrepræsentanter: Tim Fløjborg (TIF), Christina Oxholm Hansen
(COH) og Anni Nielsen (ANN). Studienævnssekretær Lene Engelstoft (referent).
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:
9 c) Ansøgning om penge til fagrådet
9 d) Ansøgning om penge til brætspilscafé
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Introuge/projektuge
Der var et flot fremmøde, og således bestod 49 studerende den ordinære
eksamen, mens kun 4 studerende skal til reeksamen. Evalueringerne drøftes på
næste studienævnsmøde.
Nye tiltag i censorsystemet
Uddannelses- og forskningsministeren vil ændre censorsystemet på de
videregående uddannelser. Fremover skal censorerne indgå mere aktivt i
institutionernes arbejde med uddannelsernes kvalitet, og der skal stilles større
krav til censorernes faglige kompetencer.
Nye ledighedstal K4-7
Tallene viser, at Det Humanistiske Fakultet, SDU nu klart ligger bedst blandt de
humanistiske fakulteter i Danmark. Det er desuden meget positivt, at der ikke
længere er uddannelser på fakultetet med ledighed over 30 %.
Forplejning ifm. Introdagene
I forbindelse med introdagene afholdes fællesspisning, og der er bevilget kr. 3.000
til indkøb af pizzaer.
Ændringer og beslutninger for afvikling af optaget 2018
Der afholdes Åbent hus i Odense d. 7. og 24. februar 2018 for hhv. kandidat og
bachelor. For så vidt angår bacheloroptaget, skal der fortsat anvendes uniTEST
samtidig med, at der indføres fagspecifikke test på næsten alle uddannelser. For
så vidt angår kandidatoptaget, er det på landsplan blevet besluttet, at
ansøgningsfristen flyttes til den 1. marts (sommeroptag) og 1. oktober
(vinteroptag). Der åbnes for ansøgning til ledige pladser hhv. den 10. juni og 10.
december.
Orientering om optagelsestal
Det foreløbige optag er den 7. september 2017 opgjort til 53 bachelor- og 15
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kandidatstuderende.
b)

De studerende
TIF oplyste, at de studerende på filosofi og religion overvejer en sammenlægning
af deres fagråd.
ANN oplyste, at der afholdes studiepraktik den 25. og 26. oktober. Yasmin og
Bjørn holder et oplæg i den forbindelse. Der var enighed om, at de skal have en
lille erkendtlighed for deres indsats fx i form af en boggave eller betalt frokost.
TIF var interesseret i at vide, om studienævnet har mulighed for at bevilge
kørselsgodtgørelse til transport af øl og mad til rusturen. Studienævnssekretæren
undersøger dette.

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
Ingen sager til behandling.
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Evalueringspraksis
Punktet udsættes til næste studienævnsmøde.
b) Er der tilstrækkelig og klar vejledning om mulighederne for udlandsophold?
TIF var af den holdning, at de studerende er klar over, at det kan lade sig gøre,
men at der mangler information om, hvordan man griber processen an, og hvad
man som studerende får ud af at tage på udlandsophold. Studienævnet
efterspurgte i den forbindelse bedre vejledning hos SDU International. Som
tovholder på filosofi taler NN med 3-4 studerende hvert semester. Det må
konkluderes, at der bør skaffes flere udvekslingsaftaler. Det kan dog være et
problem, at vi ikke har nok fag på engelsk til at kunne indgå bilaterale aftaler.
Studienævnet vil arbejde på et informationsmøde på 1. semester af kandidaten,
hvor der samtidig informeres om det projektorienterede forløb.
Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Frist for ændringer i undervisningstidspunkt
På baggrund af en konkret sag, drøftede studienævnet, hvor sent det er
acceptabelt at flytte undervisningen. I den konkrete sag fik de studerende, dagen
inden afholdelsen af første undervisningsgang, besked om, at undervisningen
permanent var flyttet til en anden dag. Der var tale om et fag med mødepligt, og
det gav særligt anledning til problemer, fordi de studerende var i projektorienteret
forløb og havde lavet aftale med deres praktiksted. Studienævnet udtrykte
utilfredshed med Mitskema, som ofte er behæftet med fejl. Studienævnet fandt det
desuden problematisk, at underviserne ikke har adgang til systemet.
Studienævnet ønsker at underviserne lægger semesterplanen på BlackBoard i
god tid inden semesterstart, da det mindsker risikoen for fejl. ENP og
studiesekretæren drøfter problematikken, når de gennemgår sagsgangene for
afvikling af undervisning og eksamen.
Ad 8) Sager til behandling eksamen
a) Faste eksamensdatoer
Studienævnet drøftede, hvorvidt det er muligt at have faste eksamensdatoer. Det
må konkluderes, at det vanskeligt lader sig gøre, da underviserne også har andre
forpligtelser, som ofte vil falde sammen med de fastlagte datoer. Studienævnet
fandt i stedet, at eksamensplanen bør udarbejdes tidligere, så alle kan nå at
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indrette sig herefter. Underviserne skal således tidligt meddele studiesekretæren
hvis der er dage hvor de ikke kan deltage i eksamen.
Ad 9) Andre sager til behandling
a) Ekstra midler til studiestart
Det Humanistiske Fakultet har besluttet at bevilge kr. 20.000 til studiestarten.
Midlerne skal bruges på 1. semester i efterårssemesteret 2017. Studienævnet
drøftede, hvordan midlerne skal anvendes. Studienævnet besluttede, at kr. 10.000
skal anvendes på VIP-øvelsestimer i faget Argumentationsteori. De resterende
penge anvendes til et dagsarrangement. Tutorerne vil blive bedt om at udarbejde
et forslag til program. CSM oplyste desuden, at de nye studerende vil få tilbud om
en samtale med studieleder. Aflønningen sker for andre midler.
b) Annuum
Studienævnet drøftede status på annuum. Studienævnet besluttede, at årets plan
for støtte til studieaktiviteter, herunder studiestart, foreligges til studienævnets
godkendelse på mødet i januar. Punktet skrives ind i årshjulet.
c) Ansøgning om penge til fagrådet
Studienævnet besluttede, at bevilge kr. 900 til et køleskab til fagrådslokalet.
Studienævnet udbad sig en opfølgning på, om tiltaget har den ønskede effekt.
d) Ansøgning om penge til brætspilscafé
Studienævnet besluttede at bevilge kr. 200 til snacks i forbindelse med
afholdelsen af alkoholfri brætspilsaften den 4. oktober.
Ad 10) Eventuelt
Studienævnet vil på næste møde drøfte udformningen af en specialeworkshop på selve
specialesemesteret.

Mødet sluttede kl. 11.04.

Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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