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Referat af studienævnsmøde den 12. december 2018

Dato og tidspunkt:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:
Referent:
Dagsorden sendt til
orientering til:

12. december 2018 Kl. 09:00 – 12:00
Mødelokale Locke
Esben Nedenskov Petersen (formand), Nikolaj Nottelman,
Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Tim Fløjborg, Rikke
Friis Bentzon, Marius Folden Pedersen, Marlene Østergaard,
Mette Marburger
Mette Marburger
Filosofisk studienævn, samt Marlene Østergaard

22. januar 2019

marburger@sdu.dk
T +4565501920

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Studienævnsformanden startede mødet med at anmode om 2 ekstra punkter på dagsordenen:
• Tildeling af boggaver til tutorerne
• Anmodning om økonomisk dækning af Simones timer (dækning af 20 timer)
Disse to punkter blev godkendt til dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev ikke godkendt, var endnu ikke var tilgængeligt. Studienævnets medlemmer bliver adviseret når det er tilgængeligt i mappen.
Ad 3) Meddelelser
Fra Studienævnsformanden
• Mail med Forespørgsel fra RUC:
Ingen udtalelser fra filosofisk studienævn
• Information omkring ændrede frister
• Økonomisk status
Studienævnsformanden informerede om diskussion om valgfag på faggruppemødet.

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

Der er planer om kun at udbyde 3 valgfag i fremtiden (overbygningskurser), men at
man skal sikre sig tilfredsstillende fagligt bredde (økonomisk er der mulighed for max 4
kurser).
Studienævnsformanden ønskede studienævnets holdning til dette.
Studienævnet drøftede hvorvidt det er bedre at have få, men brede kurser på uddannelsen.
Institutledelsen har meddelt nedenstående fag, som udbydes som valgfag:
• Filosofi med børn
• Teori og partikularitet
• Feministisk Filosofi
• Sprogfilosofi
Fra de studerende:
Styregruppen omkring julefrokosten fik afviklet den godt, stor ros til arrangørerne.
Der har været valg af studenterrepræsentanter til studienævnet:
Studienævnsmedlemmer pr. 1/1-2019: Marius Folden Pedersen, Tim Fløjborg og Tobias Asmussen (Anine Henriksen som suppleant).
Tim Fløjborg informerede om at der arbejdes på at lave en ny fredagsbar til næste
semester (under et andet navn end fredagsbar), hertil søges nogle midler til at oprette
en specifik bar til filosofistuderende.
Studiesekretær Marlene Østergaard informerede om følgende undervisningsfrie datoer:
6. februar 2019 (12:00 – 18:00)
16. maj 2019
Marlene vil efter mødet udsende datoerne til underviserne.
Fra studiementoren:
Rikke Friis Bentzon orienterede om planlægningen af Åbent Hus-arrangementet 6.
februar 2019. Her er der krav om at der skal deltage en VIP-repræsentant, samt en ny
studerende til at deltage på standen.
Studiementoren er desuden i gang med at sammensætte internationale fagpakker.
Der er endnu ikke offentliggjort træffetider for studiementoren endnu.
Dette er Rikke Friis Bentzons sidste studienævnsmøde som alment medlem.
Studienævnsformanden takkede Rikke for indsatsen i studienævnet, Rikke fortsætter
dog i studienævnet i sin rolle af studiementor endnu et halvt år. Hun deltager dog kun i
åbne punkter
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
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Lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
- Drøftelse angående fjernelse af grenspecialisering
Studienævnsformanden fremlagde et ønske om en afskaffelse af grenspecialisering,
dette blev godkendt af studienævnet.
- Forslag om ændring af re-eksamensformerne ifm. Filosofisk seminar 1 og 2.
Caroline Schaffalitzky de Muckadell er tovholder på Filosofisk seminar 1 og 2 og
ytrede bekymring om at der er studerende der spekulerer i tage reeksamen (oplæg på
baggrund af synopsis) eftersom de gerne vil undgå undervisningsdeltagelse (der er
forudsætningsprøve for ordinær prøve).
Ved reeksamen udprøves ikke de positive resultater, der opstår når de studerende
deltager aktivt i kurset ved fremmøde.
Et forslag til en anden reeksamen, kunne være en model med reduceret pensum for
dem der har deltaget i undervisningen, for at opmuntre de studerende til at deltage i
undervisningen.
Der arbejdes på en justering af fagbeskrivelsen, evt. med inspiration af fagbeskrivelse
fra Litteraturvidenskab, der netop opererer med reduktion af pensum til studerende der
deltager i undervisningen.
Desuden orienterede Caroline Schaffalitzky de Muckadell om det nyligt afholdte vinterforedrag, der var meget værdifuldt for de studerende. Vinterforedrag foregik den 7.
december 2018, havde 3 oplæg og varede 1 1/2 time.
Der arbejdes desuden videre på at afholde Symposium, der har tidligere været inviteret
en gymnasieklasse fra Tornbjerg Gymnasium med stor succes.
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
- Akademiske arbejdsformer udprøves nu ved 1A, ønskes udprøvet ved del 1B.
Feedback er ønskværdigt i efter 1A, således at det er muligt at forbedre de studerendes evner, samt formalia ønskes forbedret.
Der laves et udkast til høring inden næste møde.
- Manglende evalueringer fra flere undervisere og fag, afventer flere evalueringer
Mette Marburger sender påmindelse ud til undervisere om at evalueringerne skal foretages/indsendes til hende inden jul.
Ad 7) Sager til behandling undervisning
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- Videnskabsteori 2, her er der kommet kritik fra de studerende for om at der skal
skrives for få sider. De studerende vil gerne have max. 6 normalsider. Orientering afventer
- Udeblivelser fra øvelsestimer
Der blev ytret beklagelse over udeblivelse af studerende til øvelsestimer. Problematikken kan eventuelt drøftes på faggruppemøder hvis det opleves bredt i faggruppen.
Eventuelt mulighed for ikke kalde dem øvelsestimer.
Studienævnet kom ikke med nogle klare konklusioner hertil.
Ad 8) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling
Ad 9) Andre sager til behandling
Indkomne økonomiske ansøgninger:
Alumneforening: Afvist – foreningen må søge støtte til arrangementer der afholdes i
2019, efter nytår.
Elkedel: kr. 500,- godkendt
Rengøring: kr. 400,- godkendt
Sommerafslutning: Afvist – der må søges støtte til arrangementet i 2019.
20 timer til studentermedhjælper Simone Honorar kr. 2600,-: Godkendt
Boggave til tutorerne (kr. 400,-) x 6: Godkendt
(Formanden kan godkende evt. ansøgninger der modtages inden jul til arrangementer
ligeledes inden jul.)
Ad 10) Eventuelt
Studienævnet skal planlagt nye mødedatoer i 2019 – dette punkt kommer på dagsorden til næste studienævnsmøde i januar måned.
Følgende datoer for de første 2 møder i 2019 er dog fastlagte:
23. januar 2019 fra klokken 9:00 – 12:00
20. februar 2019 fra klokken 9:00 – 12:00
Mødet sluttede kl. 11.47
Med venlig hilsen
Mette Marburger
AC-Fuldmægtig
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