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Konstituerende møde
Ad 1) Valg af formand, næstformand og studieleder
Studienævnet valgte Esben Nedenskov Petersen som formand og Rikke Friis Bentzon
som næstformand. Studienævnet besluttede endvidere at indstille Esben Nedenskov
Petersen som studieleder.
Studienævnet takkede den afgående formand for hendes store arbejdsindsats og
bidrag til studiet. Studienævnet bød samtidig velkommen til Marius.
Ad 2) Godkendelse af forretningsorden
Studienævnet godkendte Standardforretningsorden for studienævn under HUM som
Filosofisk studienævns fremtidige forretningsorden.
Ad 3) Delegation af afgørelseskompetence til formand og sekretariat
Studienævnet besluttede at bemyndige formanden til at træffe afgørelse i hastesager,
jf. forretningsordenens § 7, stk. 2 og 3.
Studienævnet drøftede desuden i hvilket omfang, der i rutinesager skal delegeres
afgørelseskompetence til formanden og sekretariatet. Studienævnet besluttede at
bemyndige formanden til at imødekomme ansøgninger i følgende dispensations- og
meritsager:
Ekstra tid til eksamen
Udsættelse af afleveringstidspunkt for opgaver
Projektorienteret forløb som valgfag
Overflytning til ny studieordning
Samme eksamensform som eksamensform for faget i anden studieordning
Ordinær eksamen i reeksamensperioden
Individuelt tilrettelagt tilvalg
Dispensation til yderligere prøveforsøg
Af- og tilmelding af fag
Ændring af eksamenssprog
Individuelt tilrettelagt eksamen
Merit, herunder startmerit og forhåndsmerit
Studienævnet besluttede fortsat at bemyndige studienævnssekretariatet til at
imødekomme ansøgninger som beskrevet i delegationsskrivelse af 14. april 2016.
Ad 4) Orientering om regelgrundlag for studienævnets arbejde
På baggrund af det vedlagte bilagsmateriale orienterede ENP om regelgrundlaget.
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Ordinært studienævnsmøde
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:
5 f) Aflevering af petitum til speciale
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt med følgende rettelse til punkt 3 a) Meddelelser: Det er
valgfaget Uvidenhed i etisk, erkendelsesmæssig og politisk betydning og ikke
Miljøfilosofi, etik og naturopfattelser, der oprettes i foråret 2018.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Indstilling fra de studerende vedr. specialeworkshop F2018
De studerende har meddelt, at de ønsker selv at afholde og facilitere
specialeworkshoppen i foråret 2018. Studienævnet opfordrede de studerende til at
invitere en eller flere undervisere, når det er relevant.
Erfaring fra forløb om Akademisk skriftlighed
Oldtidskundskab har udarbejdet en rapport over et forløb i akademisk skriftlighed i
E17. Studienævnet fandt, at et lignede forløb kunne være relevant på filosofi men
bemærkede også, at rapporten konkluderer, at de afsatte timer ikke modsvarede
det faktiske tidsforbrug. NIN kunne fortælle, at han har forsøgt at give feedback,
men det er hans erfaring, at det typisk er de dygtigste studerende, der benytter sig
af tilbuddet. CSM oplyste, at hun har gode erfaringer med skriftlig feedback. Det
må konkluderes, at det er essentielt at feedbacken knyttes til obligatoriske
opgaver.
Talentudmærkelser til studerende
Akademisk Råd indkalder navne på studerende fra humanistiske uddannelser,
som har udvist særligt talent i efteråret 2017. Indstillingerne skal sendes til Mette
Marburger (marburger@sdu.dk) senest den 19. februar. Studienævnet drøftede,
hvorvidt det er studienævnet, der skal indstille de studerende og besluttede at
tage en drøftelse af processen på næste møde. Mette Marbruger har
efterfølgende oplyst, at det er tanken, at der er underviser selv, der indstiller til
Akademisk Råd.
Ansættelser
Emil Christensen-Dalsgaard er ansat som instruktor i Logik. Rikke Friis Bentzon er
ansat som studiementor pr. 1. januar 2018.
b)

Andre
I egenskab af studiementor orienterede RFB om afholdelsen af Åbent hus 2018.
Den 7. februar er der åbent hus for kommende kandidat- og sidefagsstuderende,
og den 24. februar 2018 er der åbent hus for kommende bachelorstuderende.
RFB får muligvis brug for en hjælper, og der var enighed om, at der kan gives en
boggave på kr. 200 til denne.

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
18/401: Godkendelse af forhåndsmerit
18/403: Godkendelse af udsættelse af 1. årsprøve
18/230: Afslag på udsat afleveringsfrist samt godkendelse af reeksamen som ordinær
eksamen
18/1190: Delvist afslag på forlænget eksamenstid
18/1188: Godkendelse af reeksamen som ordinær eksamen
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17/65471: Godkendelse af udsat afleveringsfrist
Ad 5) Sager til behandling studieordninger

a)

Forslag til fagbeskrivelse for produktspecialer
Studienævnet godkendte den foreslåede fagbeskrivelse med følgende ændringer:
Første punkt under færdigheder ændres til: ”Selvstændigt kunne udvikle et
produkt udarbejdet på grundlag af forståelsen af filosofiske problemer eller
temaer”.
Første afsnit i c. Specialets indhold og emne ændres til: ”Specialet består af to
dele: 1. Et produkt udarbejdet på grundlag af forståelsen af filosofiske problemer
eller temaer. Produktet kan udvikles i samarbejde med en ekstern partner
(virksomhed, organisation, galleri eller lign.). 2. En akademisk rapport”.

b)

Forslag om, at der i eksamensbestemmelserne for hjemmeopgaver ikke angives
arbejdsomfang men alene varighed
Studienævnet godkendte forslaget, således at varigheden ændres til det angivne
arbejdsomfang. Studienævnet besluttede endvidere, at ”inkl. weekend” skal
slettes, de steder hvor det fremgår. ”Dage” er alle kalenderdage, herunder også
weekender og helligdage.

c)

Konsekvensrettelser I §§ 45 og 48 i bachelorstudieordningen
For så vidt angår § 45. Logik i bachelorstudieordningen, besluttede studienævnet,
at angivelsen af undervisningens omfang for sidefaget skal være enslydende med
centralfaget. Studienævnet kunne konstatere, at der ikke er behov for at ændre i §
48 som ellers foreslået.
Studienævnet bemærkede i øvrigt, at pensum i § 40. Filosofiens historie 1
fejlagtigt er angivet til 2500 sider. Dette skal rettes til 250 sider.

d)

Drøftelse af procedure for tilmelding til BA-projekt i 4. semester
I fortsættelse af de indledende drøftelser på sidste studienævnsmøde overvejede
studienævnet, om forvirringen over to-semesterstilmeldingen fordrer
iværksættelse af tiltag eller ændringer. Studienævnet konkluderede, at problemet
delvist kan afhjælpes ved at oprette et samlet BB-kursus, der kører både forår og
efterår. Derudover vil studiesekretæren bede R&L om at lade afleveringsfristen
fremgå af tilmeldingsblanketten på Studenterselvbetjeningen. Der er ikke behov
for studieordningsændringer.

e)

Høring vedr. studieordningsskabeloner
Studienævnet drøftede de studieordningsskabeloner, der er sendt i høring og
fandt, at det er uklart, hvad studienævnet rent faktisk bliver bedt om at tage stilling
til. Studienævnet var af den holdning, at det reelt først er muligt at vurdere
skabelonernes anvendelighed, når de skal implementeres.

f)

Aflevering af petitum til speciale
På baggrund af en forespørgsel fra en underviser, drøftede studienævnet reglerne
for aflevering af petitum til specialet. Studienævnet konkluderede, at fristerne i §
25 (hhv. 10. november og 10. april) også gælder for specialet.

Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Godkendelse af årshjul inkl. mødedatoer
Studienævnet godkendte årshjulet.
b)

Procedure for afholdelse af studienævnsmøder gennemgås
Studienævnet gennemgik kort proceduren for afholdelse af studienævnsmøder,
som beskrevet i den netop godkendte forretningsorden. Der er frist for indlevering
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af merit- og dispensationsansøgninger 7 dage før et mødes afholdelse.
Mødedatoerne forefindes på uddannelsens hjemmeside under fanen
”Studienævn”. Referater offentliggøres i henhold til forretningsordenens
bestemmelser herom. Dagsorden, referat og afgørelser journaliseres i Acadre
efter gældende regler.
c)

Opfølgning på handleplan ifm. SMU 2017 – er alle studerende med i en
læsegruppe?
ENP kunne fortælle, at VIP-mentorerne netop er i færd med at undersøge,
hvorvidt de studerende er tilknyttet studiegrupper, og har givet interesserede
studerende tilbud om hjælp til etablering af studiegrupper.

d)

Hvilke aktører skal uddannelsen have kontakt til?
Studienævnet drøftede om uddannelsen skal have kontakt til aktører ud over
aftagerpanelet. Studienævnet bemærkede, at uddannelsen har kontakt til eksterne
samarbejdsparter via Søren Harnow Klausen, som er tovholder for
projektorienteret forløb. Uddannelsen har endvidere kontakt til erhvervslivet og
gymnasiesektoren i forbindelse med afviklingen af uddannelsens karriereprofilfag.
Studienævnet kunne dermed konstatere, at uddannelsen har kontakt til en bred
vifte af aktører, og at der ikke er behov for yderligere tiltag.

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) Kandidatsidefagsstuderendes færdigheder i Logik
De kandidatsidefagsstuderende, der ikke har haft Logik, har ikke tilstrækkelige
forudsætninger for at kunne følge med i sprogfilosofidelen af Teoretisk filosofi 3.
Studienævnet drøftede, om der er behov for at tilbyde øvelsestimer i den
forbindelse. Studienævnet besluttede, at det må være tilstrækkeligt, at underviser
oplyser, hvilket materiale, de studerende skal læse op for at indhente det
manglende.
Ad 10) Eventuelt
RFB informerede som formand for Symposium om, at hun på trods af mandefald har
besluttet at fortsætte et semester mere. MFP vil forsøge at rekruttere medlemmer.
Studienævnssekretæren lovede at sende den endelige fagbeskrivelse for
produktspecialet til TIF.
Studienævnet ønskede en drøftelse af håndtering af produktspecialer på næste møde.
Mødet sluttede kl. 11.50.

Esben Nedenskov Pedersen
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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