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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Undervisningsprisen 2018
Studienævnet opfordrede de studerende/fagrådet til at indstille kandidater til
undervisningsprisen 2018. Indstilling inkl. begrundelse skal sendes til
studienævnssekretæren senest den 24. maj.
Rejsekammeraten 2018
”Rejsekammeraten” er en pris på 25.000 kr., der uddeles i forbindelse med H.C.
Andersen Festivals afholdelse i Odense i august som et rejselegat til en
studerende ved en videregående uddannelse på Fyn. I 2018 har komiteen valgt
SDU Odense eller UCL som de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor
prismodtager findes. Hvert fakultet på SDU må indstille op til to kandidater.
Indstillinger sendes til Gitta Stærmose gitta@sdu.dk. Indstilling skal udover
ansøgning(er) også indeholde udtalelse fra fagperson(er) lektor/professor).
Ansøgningsfristen er 15. juni 2018.
Opfølgning på høring vedr. dokumenter relateret til SDU’s uddannelseskvalitet
SDU’s kvalitetspolitik har været sendt i skriftlig høring hos studienævnets
medlemmer. Der indkom ingen bemærkninger indenfor føringsfristen.
Studienævnet udtrykte utilfredshed med høringens form; høringsfristen var meget
kort og der manglende information om, hvad studienævnet konkret skulle tage
stilling til. Studienævnet oplever det som et generelt problem og vil derfor anmode
Det Humanistiske Fakultet (herefter ”fakultetet”) om at reflektere over deres
praksis.
Kapacitetstal 2018
Kapacitetstallet for bacheloruddannelsen i Filosofi er 58 BA inkl. overbookning.
Tallet er 20 for kandidatuddannelsen.
Eksamensplan S18
Eksamensplanen for sommereksamen 2018 er nu endelig. Studienævnet ønskede
at drøfte BA-projektet og tilrettelæggelsen af BA-seminaret på næste møde. Antal
tilmeldte til E18 skal vedlægges som bilag.
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Ansættelser
Der er ansat 6 faglige tutorer. De pågældende er i forvejen med til at tegne
studiets sociale side, hvilket ENP ser som en fordel. Ansættelserne af instruktorer
til projektugen samt studielederens studentermedhjælper er endnu ikke på plads.
Støtte til studiegrupper
ENP har søgt fakultetet om timer til at ansætte studerende til at facilitere
fællesnoteapparatet i Praktisk filosofi 1 og 2.
Udvalg om employabilitet
Som medlem af udvalget vil ENP arbejde for, at der fra centralt hold gøres mere
for at understøtte processen omkring projektorienteret forløb.
b)

De studerende
TIF kunne fortælle, at Studenteraktivitetspuljen har bevilget kr. 2.000 til indkøb af
brætspil.

c)

Andre
Studienævnssekretæren kunne fortælle, at de nyligt indførte blanketter til
projektorienteret forløb er trukket tilbage. Pt. skal kontrakterne derfor indgås på
normal vis.

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
a) Godkendelse af fagbeskrivelse for projektorienteret forløb på BA
Det fremsatte forslag blev godkendt. Studienævnssekretæren skriver ændringerne
ind i Odin.
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Studiestartundersøgelse
Punktet udsættes til næste gang.
b)

Aftagerpanelmøde
På baggrund af referatet drøftede studienævnet anbefalingerne fra
aftagerpanelmødet den 22. marts 2018. Panelet havde bl.a. input til, hvordan
processen omkring projektorienteret forløb styrkes. Panelet foreslog endvidere, at
studiet i højere grad inddrager eksterne i undervisningen. Panelet har også fokus
på at rekruttere nye medlemmer. Næste aftagerpanelmøde afholdes i forbindelse
med karriedagen den 9. oktober 2018. Aftagerne vil samtidig få lejlighed til at
møde underviserne på Filosofi.

c)

Planlægning af studiestart
Studiestarten 2018 ligger fra den 30.- 31. august. Projektugen ligger fra den 3.
september.
Studienævnet drøftede indholdet af introdagene. Programmet er endnu ikke lagt,
da tutorerne lige er blevet ansat. To af de seks tutorer skal d.d. deltage i kurset
”Hvad indeholder den gode studiestart og hvordan sikrer vi den bedste First Year
Experience?”, som afholdes af Studievejledning på Humaniora.
Studienævnssekretæren sender principper for studiestart til ENP og MHP.
Det blev foreslået at placere kandidatintroen den 31. august så bachelor- og
kandidatstuderende møder hinanden lige som sidste år.
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Der var enighed om, at Projektugen fungerede godt sidste år.
Inspireret af arrangementet i december 2017, der blev afholdt for de ekstra midler
til studiestart, foreslog TIF, at der afholdes en faglig dag med fokus på
eksamensforberedelse. Dagen kan foregå på tværs af studiegrupperne.
d)

Udvælgelseskriterier
Studienævnet drøftede, hvorvidt ændrede kriterier kan føres til bedre
gennemførelsestid og frafald. Studienævnet konkluderede, at der ikke er grundlag
for at ændre kriterierne.

Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Evaluering af Filosofisk seminar 2
Lukket punkt. Punktet behandles igen på næste møde.
Ad 8) Sager til behandling eksamen
a) Ingen sager til behandling
Ad 9) Andre sager til behandling
a) Arrangement for ansatte og studerende om undervisning ved filosofi
Som opfølgning på de specifikke undervisningstiltag (no devices, skriveinstruktor
mv.) som Filosofi har iværksat sammen med Historie og religionsstudier, foreslog
CSM et arrangement for undervisere og studerende ved Filosofi. Formålet er
erfaringsudveksling mellem undervisere, og at give de studerende mulighed for at
komme med input. Arrangementet kunne fx afholdes i slutningen af september.
CSM udarbejder et oplæg. TIF tager en drøftelse med fagrådet og giver en
tilbagemelding til CSM.
Ad 10) Eventuelt
MFP gjorde opmærksom på, at Videnskabsteori 1 ikke fremgår af eksamensplanen.
Hvis der kan tages hensyn til det i undervisningsplanlægningen, ytrede TIF ønske om
et undervisningsfrit tidsrum om tirsdagen.
Studienævnet efterspurgte et samlet skema for alle årgange.
Mødet sluttede kl. 11.57.
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