Filosofisk studienævn
Referat af studienævnsmøde den 21. juni 2017 kl. 9 - 12
Tilstede: Studienævnsformand Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSM), Anne-Marie
Søndergaard Christensen (AMSC) og Esben Nedenskov Pedersen (ENP).
Studenterrepræsentanter: Tim Fløjborg (TIF) (kom kl. 9.25 under behandlingen af punkt 3),
Christina Oxholm Hansen (COH) og suppleant Rikke Friis Bentzon. Studiesekretær Marlene
Østergaard og studienævnssekretær Lene Engelstoft (referent).
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:
3 a) Retningslinjer for lyd- og billedoptagelse af undervisning på SDU
5 a) Ansøgning om midler ifm. sommerskole
7 c) Introprogram BA
7 d) Ansøgning om bevilling til støttetiltag
9 b) Protokoller og censurprocedurer
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Kandidatafslutning på Humaniora den 4. juli 2017
Det Humanistiske Fakultet afholder kandidatafslutning den 4. juli 2017 kl. 15-16 i
O100 med efterfølgende reception i Panoramaudsigten. Der er tilmeldingsfrist den
27. juni.
Retningslinjer for lyd- og billedoptagelse af undervisning på SDU.
Rektors Uddannelsesråd har den 21. juni 2017 godkendt fælles retningslinjer for
lyd- og billedoptagelse af undervisning på SDU. Det fremgår af det udsendte
notat, at de studerende har ret til at optage undervisning i lyd- og billede. CSM har
henvendt sig til tillidsrepræsentanten med henblik på at få afklaret, om ledelsen
har ret til at indføre en sådan regel. Studienævnet fandt, at underviserne burde
have været hørt inden retningslinjerne blev vedtaget.
Tillidsrepræsentanten har efterfølgende oplyst, at sagen vil blive behandlet i HSU
efter sommerferien.
Ændring i studienævnets sammensætning
Anne-Marie Søndergaard Christensen udtræder af studienævnet fra og med
efterårssemesteret 2017. Nikolaj Nottelmann indtræder i Anne-Maries sted.
Studienævnet benyttede lejligheden til at takke Anne-Marie for indsatsen.
Kandidatoptag E17
Der er pt. optaget 14 studerende.
Dimission
Filosofi afholder dimission for bachelor- og kandidatstuderende den 21. juni 2017.
HUM-dimensioneringsprojekt om fastholdelse og gennemførsel
I forbindelse med udviklingsprojektet for Filosofi, Historie og Religionsstudier har
der været meget positiv tilbagemelding på forsøget med ikke at tillade de
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studerende at bruge computere eller tilsvarende i undervisningen. Dette forsøg
kører igen til efteråret (i Filosofiens historie 1), blot med mere instruktion om
notatteknik.
Der skal desuden i efteråret køre et forsøg med aflevering af skriveøvelser som
rettes af instruktorer ansat til formålet (ifm. Filosofiens historie 3 ved Peter
Wolsing).
Ansættelse af instruktorer til projektugen
Rikke Friis Bentzon og Kasper Herschend Pedersen er ansat som instruktorer til
projektugen.
b)

De studerende
TIF orienterede om drøftelserne på fagrådsmødet den 20. juni 2017:
Det var den generelle opfattelse på mødet, at VIP-mentorgrupperne fungerer godt.
De studerende kunne dog godt tænke sig, at nogle af timerne var skriveøvelser.
Der var også et ønske om, at nogle af mødegangene placeres lige inden
eksamensperioden. For så vidt angår feedback, er det er ønske om, at der gives
generel feedback efter skriftlige eksaminer. Det blev foreslået, at en del af
feedbacken gøres obligatorisk, således at alle får feedback.
Fagrådet drøftede desuden afholdelse af eksamen på engelsk. Flere ønskede at
man kan gå til eksamen på engelsk uden at det kræver en dispensation. Flere
studerende gav på mødet udtryk for, at 2. semester på bacheloren var lidt
kedeligt. De efterspurgte flere timer og flere midtvejsopgaver i tråd med 1.
semester. De var meget positive over for øvelsestimerne i Teoretisk filosofi 2.
Enkelte kandidatstuderende mente, at strukturen på KA er for løs, men det blev
ikke uddybet nærmere.
Endelig efterlyste de studerende mere information om de enkelte tilvalg og sidefag
uden for Filosofi.
TIF oplyste, at det er den generelle holdning blandt de studerende, at
evalueringen ikke gør en forskel. Studienævnet understregede, at studiet lægger
stor vægt på evalueringerne og understregede vigtigheden af at forslag og kritik
kommer til studienævnets kendskab. Det blev foreslået, at der efter hver
evaluering sendes en follow-up til de studerende, så de tydeligere kan se, om der
har været kritik, og hvad der er blevet gjort som opfølgning.

c)

Andre
ENP oplyste, at der er mange tilmeldte til det kernefaglige tværkursus ”Fortolkning
i kontekst”, hvilket er glædeligt.
Studiesekretæren orienterede om den nye bedømmelse ”EU”, som gives ved
mistanke om eksamensuregelmæssigheder. Studiesekretæren informerer
underviserne herom. Studienævnet drøftede herefter kort bedømmelserne ”U” og
”AV”, og hvorvidt de studerende kan tilmelde sig reeksamen, selvom de ikke har
deltaget i ordinær eksamen. Studienævnssekretæren bekræftede, at de
studerende har ret til at tilmelde sig reeksamen uanset, om de har deltaget i
ordinær eksamen, det er blot et krav, at de har været tilmeldt den ordinære
eksamen. Studienævnssekretæren informerer de studerende og underviserne
herom.

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt
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Ad 5) Andre ansøgninger
a) Ansøgning om midler ifm. sommerskole
En studerende har søgt studienævnet om midler ifm. deltagelse i sommerskolen
”Care Ethics and Conflicts”, som afholdes i Oslo. Studienævnet besluttede at
bevilge kr. 675 til delvis dækning af rejseomkostninger.
Ad 6) Sager til behandling studieordninger

a)

Høring vedr. CMS-forløb i fagbeskrivelsen for projektorienteret forløb
Fakultetet har indarbejdet et CMS-forløb i fagbeskrivelsen for det
projektorienterede forløb og har i den forbindelse udsendt en høring. CSM oplyste,
at studieledergruppen har kritiseret den af fakultetet valgte procedure.
Studielederne har endvidere kritiseret eksamensformen, som indebærer, at
underviserne på studiet skal rette den del af eksamensopgaven, som vedrører
CMS-forløbet ud fra en retteguide udarbejdet af ansatte ved RIO. På den
baggrund blev der afholdt et ekstraordinært uddannelsesrådsmøde den 20. juni
2017. Resultatet af mødet blev, at der kommer en ny høringsrunde, hvor
studienævnene vil få mulighed for at vælge mellem flere modeller. På nuværende
tidspunkt er det studienævnets indstilling, at CMS-forløbet skal være et tilbud.
Studienævnet vil kraftigt anbefale de studerende at indarbejde forløbet i deres
timeregnskab, men studienævnet ønsker ikke, at forløbet skal indgå i
bedømmelsen.

b)

Høring vedr. Fællesbestemmelserne 2017
Studienævnet drøftede ændringerne til Fællesbestemmelserne og havde følgende
kommentarer:
Vedr. § 6 Undervisnings- og eksamenssprog
Studienævnet savner svar på, om det i de situationer, hvor undervisningen er delt
mellem flere undervisere, vil være acceptabelt, at et hold eksamineres på engelsk
og et andet hold eksamineres på dansk.
Vedr. § 13 BA-projektet
Det fremgår af bestemmelsen, at der gives 6 timers vejledning inkl.
forberedelsestid. Studienævnet finder, at 6 timer er meget og pointerer, at
afholdelsen af eksamen ikke er medregnet i timetallet. Da vejleder tildeles 0,1 skt.
(ca. 5,6 arbejdstimer), er der ingen kompensation for afholdelsen af eksamen.

c)

Krav til formidlingsopgaverne
I forbindelse med en censorafregning er studienævnet blevet opmærksom på det
uhensigtsmæssige i, at der i fagbeskrivelsen for Grenkursus B: Formidlingsopgave
kun er angivet sideomfang for ledsagerapporten og ikke for formidlingsopgaven.
Studienævnet besluttede følgende vedr. sideomfang:
Ledsagerapport: 8-10 sider
Formidlingsopgave: max 5 sider
Studienævnssekretæren vil drøfte med fakultetet, om ændringen kan nå at komme
med i studieordning 2017.

Ad 7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Evt. opdatering af websider rettet mod studerende, der starter i september
(studiestartssider)
Studienævnet besluttede, at studentermedhjælperen skal gennemgå og om
nødvendigt opdatere siderne.
b)

Introprogram for kandidaten 2017
Studienævnet drøftede det fremsendte udkast til introprogram. Studienævnet
noterede sig, at der ikke er frokost med underviserne i år, men til gengæld er der
fælles eftermiddagslounge med de nye BA-studerende. I forhold til de planlagte
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kandidatpræsentationer fandt studienævnet det oplagt at finde oplægsholderne
blandt de nyeste dimittender.
c)

Introprogram for bacheloren 2017
Studienævnet drøftede det fremsendte udkast til introprogram.
CSM oplyste, at Lasse Nielsen og Esben Nedenskov Pedersen har sagt ja til at
holde et fagligt oplæg.

d)

Ansøgning om bevilling til støttetiltag
Filosofi har søgt om og fået godkendt samme bevilling til støttetiltag på BA som
sidste år. Tiltaget med skriftlig feedback fortsætter på samme vis som sidste år.
Studienævnet drøftede, hvorledes VIP-mentorordningen kan forberedes og
udvikles. Studienævnet pegede på Søren Harnow Klausen, Esben Nedenskov
Pedersen og Anne-Marie Søndergaard Christensen som oplagte VIP-mentorer.

Ad 8) Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
Ad 9) Sager til behandling eksamen
a) Drøftelse af begrebet ”Delvis, fri hjemmeopgave”
Studienævnet drøftede, hvad der skal forstås ved en ”delvis, fri hjemmeopgave”.
Konklusionen blev, at der er tale om en fri opgave, hvor underviser udsender et
idekatalog ved semesterstart. De studerende kan således påbegynde opgaven
allerede i starten af semesteret.
b)

Protokoller og censurprocedurer
Studienævnet er blevet opmærksom på, at strukturen på grenkurserne er
besværlig i forhold til protokoller og censurprocedurer. ENP og studiesekretæren
vil sammen afklare, om der kan laves nogle procedure, der letter arbejdet.

Ad 10) Andre sager til behandling
a) Status på sammenlægning af studienævn
CSM oplyste, at Filosofi ikke skal lægges sammen med andre studienævn som
ellers varslet.
b)

Kort evaluering af det forgangne år
Studienævnet drøftede kort det forgangne år og konkluderede, at det er forløbet
godt.

c)

Delegation af afgørelseskompetence til studienævnsformanden ift. startmerit
Studienævnet besluttede at delegere kompetencen til at træffe afgørelse i
ansøgninger om startmerit, også i de tilfælde, hvor afgørelsen er et afslag eller et
delvist afslag på merit.

Ad 11) Eventuelt
Intet
Mødet sluttede kl. 11.29.
Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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