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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat
Det fortrolige referat blev godkendt. Det offentlige referat er godkendt ved skriftlig
høring.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Ændring af regelsæt for skriftlige stedprøver
Uddannelsesrådet har på et møde den 22. maj godkendt forslag til ændring af
”Syddansk Universitets regelsæt for skriftlige stedprøver”. Ændringen består i
tilføjelsen af to nye regler til regelsættet:
1. Det er kun tilladt at medbringe og benytte én computer under en skriftlige
stedprøve.
2. Det ikke er tilladt at benytte en virtuel computer under en skriftlig stedprøve.
Reglerne fremgår af mitSDU:
https://mitsdu.dk/da/vejledning/generelt_om_eksamen/under_eksamen/skriftlig_pr
oeve_digital.
Proces for BA-kontrakter via digitale blanketter
Fakultetet har meddelt, at blanketterne til BA-kontrakter nu er digitaliseret.
Studienævnet bemærkede, at fristerne for indgåelse af kontrakt er ændret og bad
studienævnssekretæren undersøge baggrunden herfor. Fakultetet har efter mødet
oplyst, at fristerne i procesbeskrivelsen blot er seneste dato for aflevering, og at
studierne selv kan sætte egne frister før denne dato.
Faggruppemøde
ENP orienterede kort om drøftelserne på faggruppemødet den 12. juni 2018.
Rustur
Der er indgået aftale om leje af Egebjerghytten i Stenstrup.
Ansættelser
Der er ansat instruktorer til projektugen og en studentermedhjælper for
studielederen.
b)

De studerende
Intet

c)

Andre
Studiesekretæren har udarbejdet et samlet skema, som blev uddelt på mødet,
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hvilket studienævnet satte stor pris på.
Studiementoren kunne fortælle, at der ikke er vejledning i juli. Vejledingstimerne i
efteråret kommer højst sandsynligt til at ligge om tirsdagen.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
Ingen sager til behandling
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Studiestartundersøgelse KA
Studienævnet drøftede studiestartsundersøgelsen for kandidaterne. Da der kun er
5 respondenter, må det dog konkluderes, at anvendeligheden af undersøgelsen er
meget begrænset. Respondenternes svar ang. information om uddannelsen giver
dog anledning til, at man for en sikkerheds skyld fremover vil gøre en ekstra
indsats på dette punkt.
b)

Er siderne rettet mod de indskrevne studerende opdaterede og skal
studiemanualen opdateres?
Studienævnet bad studiementoren om at kigge siderne igennem og give en
tilbagemelding på næste møde.

c)

Slutevaluering af forårets fag
Studienævnet drøftede de indkomne evalueringer. Studienævnet konstaterede, at
evalueringerne af Philosophy of Economics og BA-seminaret mangler.
Det kunne i øvrigt se ud til, at spørgeskemaerne ikke er sendt ud til alle
studerende, især på valgfagene. ENP undersøger nærmere. Evalueringen af
workshopsne til Grenkursus B mangler ligeledes, men underviser har også
meddelt CSM, at de studerende slet ikke mødte op. Spørgsmålet er, om de
studerende overhovedet er opmærksomme på, at de pågældende workshops
eksisterer. Det skal undersøges om workshopsne fremgår af skemaet, og om der
har været oprettet et Blackboard kursus. Der følges op på næste møde.

d)

Evaluering med eksterne eksperter
Den 3. maj 2018 blev der afholdt et møde med eksterne eksperter, der skulle
evaluere uddannelsen. Mødet resulterede i en række anbefalinger, som
studienævnet skal forholde sig til. ENP vendte flere af anbefalingerne med
fagkollegiet på mødet den 12. juni. Det drejede sig om følgende anbefalinger: 1)
Overdragelse af undervisning: ny underviser skal tage kontakt til den tidligere
underviser. Det praktiseres allerede og det skal fortsætte fremadrettet. 2)
Tidspunkt for evaluering skal fremgå af kursusplanen: Det blev besluttet, at
tidspunkt for midtvejsevaluering, slutevaluering og drøftelse af slutevaluering skal
fremgå af kursusplanen. 3) Små overbygninger og sikring af et ordentligt
fagudbud: fagkollegiet og studienævnet overvejer om det er en mulighed at
oprette valgfag med to emner. Studienævnet bad fagrådet om at drøfte det og give
en tilbagemelding. 4) Flere obligatoriske elementer: Studienævnet drøftede
hvorvidt, dette kan bruges som redskab til at få flere studerende til at møde op til
undervisningen. RFB var modstander af at indføre flere tvungne obligatoriske
elementer. RFB var af den opfattelse, at det store frafald på hendes årgang netop
skyldtes de mange obligatoriske elementer så som undervisningsdeltagelse og
tvungne studiegrupper. 5) Eksamensformer: NIN var fortaler for, at
eksamensformen forenkles i flere fag. Studienævnet besluttede, at underviserne
skal indsende eventuelle ændringsforslag til studienævnet på filosofi-sn@sdu.dk.
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Studienævnet tager stilling til resterende anbefalinger på kommende
studienævnsmøder.

Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Drøftelse af BA-projekt og tilrettelæggelsen af BA-seminar
Der er 17 tilmeldte til BA-projektet i efteråret 2018. Studienævnet konkluderede, at
der ikke er grund til at være særlig bekymret for BA-seminaret fremadrettet.
Afviklingen af BA-seminaret fortsætter som hidtil.
b)

Evaluering af Filosofisk seminar 2
Lukket punkt. Studienævnet vil på næste møde drøfte, om erfaringerne fra kursets
afvikling i efteråret 2017 giver anledning til at foretage ændringer i
studieordningen.

Ad 8) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling
Ad 9) Andre sager til behandling
a) Manglende baggrundsviden i Logik og Teoretisk filosofi på bachelorsidefaget
MFP kunne fortælle, at flere af de sidefagsstuderende, der har valgt Eksistens,
praksis og forståelse, føler at de mangler baggrundsviden i Logi og dele af
Teoretisk filosofi. Studienævnet drøftede, om studieordningen skal ændres
således, at der ikke længere er valgfrihed mellem Eksistens, praksis og forståelse
og Logik. Det var studienævnets vurdering, at de studerende er i stand til at
indhente det de evt. mangler og besluttede at fastholde valgfriheden.
b)

Indmelding af ændringer i adgangskrav
Studienævnet ønskede ikke at indmelde ændringer.

c)

Høring vedr. projektorienteret forløb
Punktet udsættes til næste møde.

d)

Høring over udkast til ændringer i eksamensbekendtgørelserne
Ingen bemærkninger.

Ad 10) Eventuelt
Intet.

Mødet sluttede kl. 12.17.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand
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