Filosofisk studienævn
Referat af studienævnsmøde den 7. februar 2018 kl. 9 - 12
Tilstede: Esben Nedenskov Pedersen (ENP) og Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSM).
Studenterrepræsentanter: Tim Fløjborg (TIF) kom kl. 9.23 til behandlingen af punkt 4, Rikke
Friis Bentzon (RFB) og Marius Folden Pedersen (MFP). Studienævnssekretær Lene
Engelstoft (referent).
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse:
9 f) Høring over justering af retningslinjer om faglige mindstekrav
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Dimittendundersøgelse
Det Humanistiske Fakultet (herefter ”Fakultetet”) har iværksat en
dimittendundersøgelse.
Procedure ifm. klager fra studerende
Fakultetet har udsendt en procedure for behandlingen af skriftlige klager fra
studerende. Proceduren er udsendt til alle institutledere og studienævnsformænd.
Som udgangspunkt skal klager over undervisningen behandles af studienævnet
mens klager over underviser behandles af instituttet. Eksamensklager behandles
af Fakultetet.
Afrapportering ifm. dagsarrangement i december
Som led i den ekstra indsat på studiestartsområdet afholdt tutorerne et
dagsarrangement i december 2017. Det fremgår af tutorernes afrapportering, at
dagen forløb godt. Såfremt de studerende efterfølgende har spørgsmål, er de
velkomne til at kontakte studiementoren.
Timetal for studiementor
Der er i 2018 afsat 120 timer til studiementoren på Filosofi, hvilket er 20 timer
mindre end i 2017. Studiementoren kunne imidlertid oplyse, at hendes kontrakt
lyder på 140 timer, hvorfor det endnu ikke er givet, at de 20 timer er mistet i 2017.
b)

Andre
CSM kunne fortælle, at der kører et forsøg med ”no devices” i Teoretisk filosofi 4.
Der er tilbud fra studievejledningen om notatteknik i form af et seminar og skriftligt
materiale.

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger

a)

Aflevering af petitum til speciale
Efter en drøftelse med Fakultetet må det konkluderes, at aflevering af petitum ikke
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kan fastholdes som forudsætningsprøve for specialet i foråret 2018. Studienævnet
bemærkede, at aflevering af petitum er nødvendigt, da bedømmerne ellers ikke
har mulighed for at tjekke, om den studerende overholder pensumkravet. ENP
orienterer Fakultetet herom. Punktet behandles igen på næste møde.
I fagbeskrivelsen for specialet (og øvrige fag hvor det er relevant) indsættes en
henvisning til petitum-paragraffen.
b)

Godkendelse af fagbeskrivelse for produktspecialer samt drøftelse af den
praktiske håndtering
Fagbeskrivelsen og de af ENP foreslåede ændringer blev godkendt, dog således
at det skal præciseres, at produktet skal afleveres i digital form. Pensum skal have
samme omfang som for ”almindelige” specialer. Drøftelsen af den praktiske
håndtering udsættes på ubestemt tid.

c)

Varigheden af eksamen i Praktisk filosofi 4
Varigheden af 1. hjemmeopgave fastsættes til 4 dage hen over en weekend.
Varigheden af 2. hjemmeopgave og reeksamen fastsættes til det faktiske
arbejdsomfang.

Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Brobygningsaktiviteter og optagelsesvejledningen
På baggrund af en tilfredsstillende rekruttering ved 2017-optaget konkluderede
studienævnet, at optagelsesvejledningen fungerer, og at der derfor ikke er behov
for iværksættelse af nye tiltag. Studienævnet drøftede herefter om udbyttet af
studiepraktikken står mål med de ressourcemæssige omkostninger og
bemærkede, at den fremtidige afholdelse er betinget af en mere hensigtsmæssig
afvikling.
Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Undervisningsevaluering E17
Studienævnet drøftede de indkomne undervisningsevalueringer for efteråret 2017.
Det overordnede billede er positivt, men studienævnet bemærkede, at der stadig
er en del fag, hvor svarprocenten er lav. Studienævnet overvejede, om den lave
svarprocent kunne skyldes frygt for repressalier til eksamen. Det kunne især være
tilfældet på små hold. En løsning kunne være først at give underviser adgang til
evalueringen, når undervisningen er afsluttet.
Studienævnet bemærkede det uhensigtsmæssige i, at fagene Akademiske
arbejdsformer og Argumentationsteori evalueres sammen.
MFP kunne fortælle, at udarbejdelsen af fællesnoter i Praktisk filosofi 1 og 2 ikke
fungerede. Studienævnet drøftede problemstillingen og konkluderede, at
faciliteringen skal være mere tydelig næste gang, så noterne udarbejdes i løbet af
semesteret evt. med mulighed for efterredigering. ENP vil tale med efterårets
undervisere for at sikre, at de er opmærksomme på problemet.
Ad 8) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
Ad 9) Andre sager til behandling
a) Udformning af unitest
Filosofi er blevet anmodet om at tage stilling til, hvor meget den fagspecifikke test
skal vægte. Det var ENP’s indstilling, at den fagspecifikke test vægtes lavt,
således at der primært optages på baggrund af unitesten. Studienævnet tilsluttede
sig dette.
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b)

Talentudmærkelser til studerende
Fakultetet har oplyst, at underviser indstiller direkte til Akademisk Råd. Der er
således ikke behov for, at indstillingernes sendes forbi studienævnet først.
Studienævnet overvejede, om Filosofi skal opstille interne retningslinjer for,
hvornår der indstilles. Eventuelle forslag til sådanne retningslinjer sendes til ENP
med henblik på en fælles drøftelse mellem underviserne.

c)

Studienævnets bevilling for 2018
Studienævnets bevilling for 2018 udgør kr. 21.861. På baggrund af forbruget i
2017 drøftede studienævnet, hvordan midler kan bruges mest hensigtsmæssigt.

d)

Ansøgning om midler til forplejning til specialeseminar
Studienævnet besluttede at afslå ansøgningen.

e)

Ansøgning om midler til forplejning til dimissionen i juni
Studienævnet besluttede at bevilge kr. 800.

f)

Høring over justering af retningslinjer om faglige mindstekrav
Studienævnet havde ingen bemærkninger til høringen.

Ad 10) Eventuelt
TIF og MFP deltog den 6. februar 2018 i et orienteringsmøde om Campus Life. Som led
i projektet skal der bygges om på Humaniora, så de studerende får bedre faciliteter. TIF
sender referat og tegninger til studienævnets medlemmer.
Mødet sluttede kl. 12.01

Esben Nedenskov Pedersen
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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