Filosofisk studienævn
Referat af studienævnsmøde den 10. oktober 2018 kl. 9 - 12
Tilstede: Esben Nedenskov Petersen (ENP) og Nikolaj Nottelmann (NIN) (kom kl. 9.20
under behandlingen af punkt 3). Studenterrepræsentant Rikke Friis Bentzon (RFB) og
Marius Folden Pedersen (MFP). Mette Marburger, studiesekretær Marlene Østergaard
(deltog under behandlingen af punkt 3) og studienævnssekretær Lene Engelstoft (referent).

23. oktober 2018
Journalnr. 18/933
Initialer LE

Afbud: Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSM) og Tim Fløjborg (TIF)

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Rekvisition F19
ENP orienterede kort om rekvisitionen af undervisere til forårets fag.
Eksamensplan
Eksamensplanen er lagt efter den skabelon, der blev udarbejdet af ENP og
studiesekretæren sidste år. Studienævnet godkendt eksamensplanen, dog rykkes
afleveringsfristen for BA-projektet til mandag d. 3. december, da d. 1. er en lørdag.
Studienævnet noterede sig, at eksamensopgaverne i Filosofiens historie 1 og 3
skal afleveres med navn og ikke eksamensnummer af hensyn til muligheden for at
give individuel feedback.
Karrieredag og aftagerpanelmøde
Filosofi afholdt karrieredag med efterfølgende aftagerpanelmøde d. 9. oktober.
Kim Bæksgaard Hansen fra SDU RIO faciliterede karrieredagen på en meget fin
måde. Drøftelse af mulige tiltag i undervisningen til forbedring af de studerendes
employabilitet var på dagsordenen for det efterfølgende aftagerpanelmøde.

Iværksættelse af et fælles eksternt projekt på KA
Som det fremgår af referatet af mødet d. 26. september 2018 er der iværksat et
tiltag omkring et fælles, eksternt orienteret projekt på 1. semester af kandidaten,
hvor studielederen fungerer som sparringspartner for de studerende. Efter
afholdelsen af aftagerpanelmødet d. 9. oktober kan studienævnet konstatere, at
tiltaget er i tråd med panelets anbefaling om, at de studerende skal have noget at
skrive på CV’et.
Velkommen til ny studienævnssekretær
Lene Engelstoft har fået nyt job pr. 1. november, hvorfor det var Lenes sidste
møde som studienævnssekretær. Studienævnet bød velkommen til Mette
Marburger, der skal være vikar til og med medio januar, hvor der fastansættes en
ny studienævnssekretær.
b)

De studerende
RFB kunne fortælle, at der er udgivet et nyt nummer af Refleks.
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Som studiementor har RFB på det seneste oplevet at få henvendelser fra
studerende på sin studentermail, hvilket er uhensigtsmæssigt af
persondatamæssige årsager. Henvendelser til studiementoren skal altid sendes til
studiementorens mailadresse: sm-filosofi@sdu.dk
RFB kunne fortælle, at der afholdes studiepraktik d. 24. og 25. oktober. Eleverne
skal følge undervisningen i Teoretisk filosofi 3 og Praktisk filosofi 1. Derudover
skal de have en session med Filosofi i skolen og mødes med studieleder,
studiementor og en gruppe filosofistuderende.
RFB kunne endvidere fortælle, at hun er i kontakt med én, der ønsker at være
studerende for en dag d. 26. oktober.
MFP kunne fortælle, at der var Pubcrawl for 1. semesterstuderende fredag d. 5.
oktober. Arrangementet var tilrettelagt således, at dem, der ikke drikker alkohol,
også kunne være med.
MFP gjorde opmærksom på, at der er udskrevet valg til de kollegiale organer.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
a) Forslag til ændring af fagbeskrivelsen for Eksistens, praksis og forståelse
Studienævnet besluttede at ændre fagbeskrivelsen i overensstemmelse med
forslag nr. 1, således at følgende sætning ændres fra ”Listen offentliggøres ved
kursets slutning” til ”Listen offentliggøres ved eksamensperiodens begyndelse”.
b)

Forslag til ændring af fagbeskrivelsen for Praktisk filosofi 4
Studienævnet besluttede at godkende forslaget, således at 1. hjemmeopgave
ændres til en midtvejsopgave/forudsætningsprøve (uden protokol). Den praktiske
udførelse skal drøftes med fakultetet. Det skal blandt andet afklares, om de
studerende have 00 eller AV til ordinær eksamen, hvis midtvejsopgaven ikke
bestås.

c)

Forslag til ændring af fagbeskrivelserne for Logik, Praktisk filosofi 3 og Filosofisk
seminar 1 og 2
Studienævnet besluttede at godkende forslaget om ændring af fagbeskrivelsen for
Logik, således at sætningen ”Kurset afsluttes med en indføring i (…)” ændres til
”Kurset indeholder desuden en indføring i (…)”
Studienævnet fandt ikke, at der er anledning til at ændre fagbeskrivelserne for
Praktisk filosofi 3 og Filosofisk seminar 1 og 2.

Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Gennemgang af anbefaleringer fra møde med eksterne eksperter
Punktet udsættes til næste møde. ENP udarbejder et forslag, der vedlægges som
bilag.
b)

Gennemgang af nøgletal
Studienævnet drøftede nøgletallene med særligt fokus på frafald og gennemførsel
på BA. Tallene er fortsat røde, men de er nedbragt markant, og studienævnet
forventer at se en yderligere forbedring fremadrettet. Det forlyder, at den centrale
ledelse ser på positivt på de tiltag, som humaniora har iværksat

Side 2

c)

Drøftelse af ”Mødet med uddannelsen” og hvilke rekrutteringsaktiviteter studiet
skal deltage i frem mod det kommende optag
Studienævnet besluttede at fortsætte den hidtidige praksis, herunder deltagelse i
studiepraktik, studerende for en dag og åbent hus. Derudover er studiementoren
blevet bedt om at gennemgå hjemmesiden for fejl. Det gælder både siderne rettet
mod kommende såvel som indskrevne studerende.

d)

Drøftelse af evalueringspraksis og procedurer for andre tilbagemeldinger
I forlængelse af anbefalinger fra mødet med eksterne eksperter har studienævnet
ændret praksis for undervisningsevaluering, således at dato for midtvejsevaluering
skal fremgå af semesterplanen, ligesom der skal afsættes tid i undervisningen til
at udfylde evalueringsskemaet og gennemgå slutevalueringen. Også disse skal
fremgå af fagenes kursusplaner.
Studienævnet drøftede, hvorvidt praksis med eksamensevalueringer skal
genoptages/fortsættes. Det blev besluttet, at praksis stilles i bero med henblik på
at afklare, hvorvidt det kan gøres mere hensigtsmæssigt. Det kunne fx overvejes i
stedet at oprette en ris og ros portal.
Studienævnet drøftede, hvordan man får flest mulige studerende til at evaluere.

e)

Er der tilstrækkelig og klar vejledning om mulighederne for udlandsophold?
Studienævnet bemærkede, at der arbejdes på at udfærdige en klarere vejledning
til de studerende.

f)

Plan for de studerendes kontakt til forskere
Punktet udsættes til næste møde.

Ad 7) Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling
Ad 8) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling
Ad 9) Andre sager til behandling
a) Ansøgning om gæstehonorar
Studienævnet vil sørge for at skaffe midler til dækning af honoraret.
b)

Ansøgning om støtte til netværksarrangement
Studienævnet besluttede at bevilge kr. 200 til snack og kaffe samt de småkager,
der er tilovers fra karrierearrangementet, herunder blandt andet en mængde
småkager med chokoladestykker.

c)

Drøftelse af kompetencebeskrivelse på overordnet studieniveau
Punktet udsættes til næste møde.

Ad 10) Eventuelt
Intet

Mødet sluttede kl. 11.41.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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