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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
Rekvisition efterår 2018
Undervisningsrekvisitionen for efteråret 2018 er nu godkendt af instituttet og blev
forelagt studienævnet til orientering.
Midtvejsevalueringer
Underviserne har pr. mail orienteret om forløbet af midtvejsevalueringen, og ENP
lavede en kort opsummering heraf. NIN påpegede, at den frivillige hjemmeopgave
i Teoretisk filosofi 1 og 2 er slettet i fagbeskrivelsen for sidefagsstuderende, hvilket
må være en fejl.
Referat af møde i universitetsrådet
ENP gennemgik i hovedtræk referatet af det seneste møde i universitetsrådet.
Rådet kan ikke støtte direktionens indstilling i forbindelse med til- og
fravalgsprocessen og kritiserer processen for manglende transparens. Grundet
uoverensstemmelser med direktionen desangående er formand Jesper Wengel
trådt tilbage.
Møde i aftagerpanelet
Mødet i aftagerpanel for filosofi den 22. marts 2018 forløb godt. Panelet
konstituerede sig med ENP som formand. Panelets anbefalinger drøftes på næste
studienævnsmøde.
Seminar om ubevidste fordomme
Institut for kulturvidenskaber afholder et forskningsseminar om implicit bias og
stereotyper den 16. april kl. 14-17.30. Alle er velkomne.
b)

De studerende
MFP kunne fortælle, at den tværfaglige dag mellem filosofi og religion den 7. april
var vellykket. Dagen bød på 3 oplæg og 2 tværfaglige sociale aktiviteter. Der var
20 deltagere, de fleste fra filosofi. Dagen var en erstatning for den faglige hyttetur.
Studienævnet udtrykte begejstring for arrangementet.
MFP er i samarbejde med Søren Harnow i færd med at arrangere et seminar om
fænomenologi den 25. april. Alle er velkomne.
MFP oplyste, at Søren Harnow og Anne-Marie Søndergaard Christensens VIP-
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mentorgrupper har åbnet op for deltagere fra andre VIP-mentorgrupper. Esbens
gruppe vil gøre det samme.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger

a)

Ændring af fagbeskrivelsen for specialet fsva. pensumkrav og petitum
Studienævnet drøftede, hvorvidt pensumkravet helt kan slettes fra fagbeskrivelsen
for specialet. Studienævnet besluttede, at pensumkrav og petitum fastholdes både
i indeværende semester og fremover. Petitum skal vedlægges som bilag til
specialet. Det kan påvirke karakteren negativt, hvis petitum ikke afleveres.

b)

Ændring af fagbeskrivelsen for Grenkursus B fsva. sideomfang ved flere
studerende
Studienævnet besluttede at præcisere fagbeskrivelsen for Grenkursus B således:
Max 2 studerende skal kunne bidrage til besvarelsen. Ved 2 studerende skal
sideomfanget fastsættes til max. 18.000 typeenheder for formidlingsproduktet og
28.800 – 36.000 typeenheder for ledsagerapporten.

c)

Godkendelse af fagbeskrivelse for projektorienteret forløb på BA
Der var enighed om, at projektorienteret forløb skal være en mulighed på
bacheloruddannelsen. Studienævnet ønskede at tilføje fagspecifikke oplysninger
til den af fakultetet foreslåede fagbeskrivelse. RFB udarbejder et udkast til
fagbeskrivelse på både BA og KA. Forslaget sendes i skriftlig høring.

Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Planlægning af studiestart
Studienævnet konstaterede, at studiestart 2017 forløb godt og besluttede derfor at
fortsætte efter samme model i 2018. Studienævnet drøftede, hvorledes de ca. 30
tutortimer fordeles bedst muligt. Studienævnet konkluderede, at en ligelig fordeling
mellem de ansatte tutorer fungerer bedst om end det kræver en bedre
arbejdsbeskrivelse. Der ansættes således 6 faglige tutorer til 5 timer hver.
Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Godkendelse af reviderede pensumlister
De reviderede pensumlister blev godkendt.
Ad 8) Sager til behandling eksamen
a) Status for eksamensevalueringer
Studienævnet besluttede at genoptage den tidligere praksis med
eksamensevalueringer. Evalueringsskemaet skal fremover være tilgængeligt på
alle BB-kurser i et vist tidsrum efter eksamensperioden.
Ad 9) Andre sager til behandling
a) Videreførelse af tiltag vedr. akademisk skriftlighed og studiegrupper med VIPmentorer
Studienævnet drøftede mulige alternativer til de nuværende studiegrupper med
VIP-mentorer. Studienævnet var positiv indstillet overfor at lade faciliteringen af
studiegrupper overgå til studentermedhjælpere, da den lavere løn måske kunne
medføre et øget antal timer. ENP vil tage en drøftelse med fakultetet og derefter
indsende en ansøgning.
b)

Tiltag til forøgelse af mulighederne for faglig feedback
ENP kunne oplyse, at han har søgt om 115 timer til skriftlig feedback i Filosofiens
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historie 1 og 3.
c)

Ansøgning om midler til indkøb af brætspil
Studienævnet besluttede at afslå ansøgningen.

Ad 10) Eventuelt
Intet.

Mødet sluttede kl. 11.34.
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