Filosofisk studienævn
Referat af studienævnsmøde den 14. marts 2018 kl. 9 - 12
Tilstede: Esben Nedenskov Pedersen (ENP) og Nikolaj Nottelmann (NIN).
Studenterrepræsentanter: Tim Fløjborg (TIF) kom kl. 9.39 under behandlingen af punkt 4,
Rikke Friis Bentzon (RFB) og Marius Folden Pedersen (MFP). Studiesekretær Marlene
Østergaard og studienævnssekretær Lene Engelstoft (referent).

6. april 2018
Journalnr. 18/933
Initialer LE

Afbud: Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSM)

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Tilbagemelding på til- og fravalgsforslag
Det Humanistiske Fakultet (herefter ”fakultetet”) har på grundlag af en drøftelse på
et institutledermøde den 16. januar 2018 givet en tilbagemelding på
studienævnets forslag til fravalg.
Undervisnings- og studiestart, september 2018
Der er undervisningsstart for 1., 3. og 5. semester på BA-uddannelserne samt 1.
og 3. semester på KA-uddannelserne den 5. september 2018.
Studiestartsaktiviteter for 1. semester lægges mandag og tirsdag den 3. og 4.
september 2018. Såfremt man planlægger studiestartsaktiviteter før 1. september,
kan disse aktiviteter ikke indgå i en eventuel studiestartsprøve, og de skal være på
frivillig basis.
b)

De studerende
MFP kunne fortælle, at til- og fravalg blev drøftet på fagrådsmødet den 13. marts
2018. For så vidt angår tilvalg, var der et ønske om fornyelse af
udendørsarealerne blandt andet i form af opsætning af bænke. Der blev endvidere
efterlyst en bedre tværfaglig kommunikation mellem central- og sidefag for at
undgå sammenfald mellem forelæsninger og eksaminer. Studienævnet
bemærkede, at en sådan koordinering desværre er uladsiggørlig i praksis. Der
blev også efterlyst mere synlig og tilgængelig information om de arrangementer,
der finder sted på SDU. De studerende foreslog, at der afsættes midler til en
fælles digital aktivitetskalender.
RFB gjorde opmærksom på, at der er uoverensstemmelse mellem Humaniora og
Naturvidenskabs progressionsmodel for sidefagsstuderende. RFB sender en kort
beskrivelse af problemstillingen til studienævnssekretæren, som vil tage en
drøftelse med fakultetet.

c)

Andre
Studiementoren (RFB) kunne fortælle, at der for nylig er to, der har benyttet sig af
tilbuddet om at være studerende for en dag. Det er studiementorens indtryk, at der
ikke er udbredt kendskab til tilbuddet blandt underviserne.
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Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger

a)

Aflevering af petitum til speciale
ENP orienterede om de drøftelser, han har haft med fakultetet angående
aflevering af petitum til specialet. Det er problematisk at fastholde aflevering af
petitum som en forudsætning, da manglende aflevering inden for fristen vil betyde,
at den studerende kun kan gå til eksamen, hvis der dispenseres fra fristen. Det vil
medføre en unødig risiko for, at flere studerende bliver forsinkede. ENP har derfor
aftalt med fakultetet, at petitum afleveres samtidig med specialet. Studerende der
skriver speciale i foråret 2018 skal ligeledes indlevere petitum sammen med
specialet. Som opvejning vil ENP fremover sikre, at det fremgår af
vejledningsplanen, hvornår udkast til petitum skal være klar. Under drøftelserne
blev der sat spørgsmålstegn ved, om pensumkrav og indlevering af petitum er
nødvendigt. På den baggrund besluttede studienævnet at drøfte afskaffelse af
petitum og pensumkrav på næste møde. Studienævnssekretæren undersøger, om
en evt. ændring kan nå at komme med i indeværende studieordningsrevision.

Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Studiestartsundersøgelsen 2017
Studienævnet bemærkede, at der er generel tilfredshed, men at der er plads til
forbedring i forhold til opbygning af studievaner. Der er dog fremgang at spore,
idet tilfredshedsprocenten fsva. studievaner er steget fra 40 % i 2016 til 54 % i
2017. Studienævnet drøftede, om der er behov for tiltag på området men
konkluderede, at det er meget tidligt i studieforløbet at skulle svare på, om man
har tillagt sig gode studievaner. Gode studievaner er typisk først rigtig etableret på
2. eller 3. semester. Studienævnet var i øvrigt påpasselig med at tillægge
undersøgelsen for stor vægt, da kun 13 har deltaget og svarprocenten dermed er
lav.
b)

Dimittendundersøgelsen 2018
Studienævnet notede sig, at svarprocenten var på 37 %. Studienævnet drøftede
undersøgelsen og overvejede, om der skal iværksættes tiltag. Rådene til studiet
ligger i tråd med det, der allerede er fokus på fx projektorienteret forløb. For så vidt
angår karrierevejledning pointerede RFB, at der de seneste år er iværksat en
række tiltag, som det ikke er givet, at de 11 deltagere har nået at få gavn af. Det
må desværre konstateres, at de studerende generelt ikke er gode til at deltage i
karrierearrangementer så som fx karrieredagen. Studienævnet vil forsøge at
udbygge samarbejdet med mulige praktiksteder og opfordrede de studerende til at
tage et projektorienteret forløb og vælge et sted, der er relevant for deres
fremtidige karriere. Studienævnet vil i endnu højere grad arbejde på at informere
kandidatstuderende på 1. semester om mulighederne undervejs i studiet.
Studienævnet besluttede desuden, at ENP skal videreformidle dimittendernes råd
til de nuværende studerende ved kandidatintroen.

Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Godkendelse af pensum for forårets fag
Studienævnet konstaterede, at flere af pensumlisterne mangler angivelse af
sidetal. Studiesekretæren sender en reminder til de pågældende undervisere. De
øvrige lister blev godkendt.
Ad 8) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
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Ad 9) Andre sager til behandling
a) Afholdelse af workshop el.lign. om kunstig intelligens
Studienævnet har modtaget en forespørgsel vedr. mulighederne for afholdelse af
workshop el.lign. om kunstig intelligens. Studienævnet fandt emnet interessant og
drøftede forskellige muligheder. Studenterrepræsentanterne stillede sig tvivlende
over for en workshop grundet tidligere erfaringer med manglende fremmøde og
foretrak, at der udbydes et valgfag. Hvis der skal udbydes et valgfag, kræver det,
at en af de faste undervisere vil påtage sig opgaven. NIN tilkendegav en interesse
for opgaven. ENP/CSM informerer afsenderen af forespørgslen om drøftelserne
b)

Ansøgning om midler til afholdelse af Tværfaglig dag
Studienævnet glædede sig over initiativet og besluttede at imødekomme
ansøgningen.

c)

Ansøgning om midler til indkøb af brætspil
Punktet udsættes til næste møde.

Ad 10) Eventuelt
Studiesekretæren er blevet opmærksom på, at der i fagbeskrivelsen for Grenkursus B
mangler en angivelse af sideomfang, når flere studerende skriver sammen. Ændring af
fagbeskrivelsen sættes på dagsordenen for næste møde. I indeværende semester
fortolkes fagbeskrivelsen således, at det angivne sideomfang er pr. studerende dvs. at
sideomfanget fordobles, hvis to studerende skriver sammen.
RFB kunne fortælle, at tre førsteårsstuderende har overtaget Symposium. De
planlægger at afholde to arrangementer i foråret. Studienævnet finder det glædeligt, at
studerende fra første årgang påtager sig så stor en opgave.
RFB kunne ligeledes fortælle, at Refleks udgives snarligt.
TIF ønskede en revidering af fagbeskrivelsen for Praktisk filosofi 1 og 2, idet han på
fagrådsmødet konstaterede stor utilfredshed med fællesnoteapparatet. Der nedsættes
et udvalg bestående af de 2 undervisere og 2 studerende med henblik på udarbejdelse
af et forslag til studienævnet.
Mødet sluttede kl. 11.51

Esben Nedenskov Pedersen
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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