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Caroline Schaffalitzky, Rikke Friis Bentzon, Marius Folden
Pedersen, Marlene Østergaard, Mette Marburger
Tim Fløjborg
Mette Marburger
Filosofisk studienævn, samt Marlene Østergaard

11. december 2018

marburger@sdu.dk
T +4565501920

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden:
Studienævnsformanden informerede om at det nu muligt for institutlederne at få adgang til undervisningsevalueringerne.
Der er igangsat en kvalitetsundersøgelse blandt de studerende, i det vedlagte bilag kan
ses beskrivelsen af undersøgelsen, samt det spørgeskema de studerende har fået
tilsendt.
Der er blevet iværksat employabilitetstiltag til gavn for studiets kandidatstuderende, og
her skal gives stor ros til de deltagende i arrangementet.
Information omkring Testbaseret Optag: Der er mulighed for en anden slags fagspecifik
test, eftersom den nuværende ikke er omfattende nok. Fakultetet er kommet med et
forslag om en filosofisk forelæsning med mødepligt, på samme dag som Testbaseret
optag. Dette eventuelt kombineret med en sprogprøve, der tester sproglig korrekthed
hos de kommende studerende. Karakteren i dansk er en indikator for gennemførsel af
studium.
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b) De studerende:
I forbindelse med Filosofisk symposium, modtages der gerne forslag/ønsker til næste
semester.
Der er valg fra den 27. – 28. november 2018 og i den forbindelse er der flere studerende fra filosofi der stiller op, det kan ende med kampvalg om pladserne til studienævnet.
Undervisere må meget gerne gøre de studerende opmærksom på at de skal bruge
deres valgret og stemme mellem den 27. og 28. november. Der bliver sendt en mail ud
til underviseren om dette.
Vinterforedrag foregår den 7. december kl. 15:30 i år. Der vil være 3 oplæg og varer 1
1/2 time.
Information omkring julefrokost, udvalget er ved at få sendt invitationer ud til julefrokosten, mulighed for at Rikke kan assistere med planlægningen.
Rikke er blevet valgt som studiementor for fremtidige 125 timer (før 140 timer)
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
Drøftelse angående fjernelse af grenspecialiseringer, Mette sender en høring ud til alle
undervisere, opsamling af svar drøftes på december mødet.
Rikke spørger de kandidatstuderende på Facebook.
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
- Gennemgang af anbefalinger fra møde med eksterne eksperter (bilag)
Positive tilbagemeldinger efter evalueringsmødet.
- Referat af aftagerpanelsmøde (bilag)
Gode diskussioner om employabilitet hos dimittenderne, bla. opfordring til at vænne de
studerende til arbejds- og afleveringsbyrden i erhvervslivet, som de kan forvente at
møde efter endt uddannelse. Ifølge aftagerpanelet er dimittenderne fra filosofi blandt
andet meget gode til levering og entusiasme.
- Punkt omkring genbrug af pensum og opgaver
Drøftelse omkring praksis vedrørende studerende der genbruger deres pensum og
opgaver.
Er det i orden at genbruge litteratur fx i specialet, hvis man overbeviser vejleder om at
man bruger det i en ny sammenhæng?
Studienævnsformanden bemærkede at der ikke bør være overlap eller genbrug af pensum, da dette ville være en reduktion af pensum. Dog kan klassiske værker godt forekomme på pensum, men skal ikke tælle igen, dette skal være ny litteratur.
Der var et ønske fra de studerende om at der skal være håndfaste regler om dette og
at de studerende skal vide hvilke krav der stilles til petitum. Der kan være tale om at
lave petitum, samt en liste over hvilke andre værker der ikke skal anføres som værende
på petitum.
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- Drøftelse af Evaluering af Akademiske arbejdsformer E18 (bilag)
Marlene beder Søren Harnow om udtalelser, disse tages op på december mødet.
- Plan for de studerendes kontakt til forskere
Forskningslederne skal lave planer for hvilke ’forskningsaktiviteter med deltagelse af
studerende’ det er muligt at lave.
Disse planer tages op på næste møde.
Ad 7) Sager til behandling undervisning
- Godkendelse af skema F19 (bilag)
Teoretisk fil 1 + 2 – 2. undervisningsgang mangler
- Godkendelse af pensumlister E18(bilag)
Godkendt, undtagen Sidefag for Praksis 1 og 2 – her mangler angivelser
Opmærksomhed omkring at det er muligt for de studerende at de kan melde ind om
pensumlister til Studienævnet
Ad 8) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling
Ad 9) Andre sager til behandling
- Ansøgning om midler til vinterforedrag i faget filosofisk seminar 2 (bilag)
Midler bevilget til vinterforedraget: 600,- kr.
En økonomisk opgørelse for 2018 rekvireres hos Lene Vivi til december mødet.
- Drøftelse af kompetencebeskrivelse på overordnet studieniveau
Kompetencemål (fagspecifikke) samt beskæftigelsesprofilen skal efterses.
Eksplicitering af hvad de studerende kan efter endt uddannelse.
- Drøftelse af mulige justeringer af Testbaseret Optag
Drøftelse af dette, skete på et tidligere punkt
Ad 10) Eventuelt
Det blev besluttes at undervisningsevalueringer sker på papir – herefter skal skrives en
kort sammenfatning.

Mødet sluttede kl. 11.42

Med venlig hilsen
Mette Marburger
AC-Fuldmægtig
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