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Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

Fraværende:

6. november 2019, kl. 9:00 – 12:00
Sokrates
Esben Nedenskov Petersen og Nikolaj Nottelmann.
Studenterrepræsentant Marius Folden Pedersen og
studienævnssekretær Stine Bøtchiær (referent).

Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Tobias Asmussen,
Simone Sommer Degn, Marlene Østergaard.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 6. november 2019
Dagsordenen blev godkendt. Der blev tilføjet en ny ansøgning om midler, der
behandles under punkt 6.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 9. oktober 2019
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Orientering vedr. Green Metric Ranking
I forbindelse med SDUs engagement i arbejdet med FN’s 17 verdensmål, har
alle studier skulle angive, hvilke fag der kan identificeres med en relation til
sustainability. Formålet er at SDU skal placeres i en green metric rank. Fra
Filosofi er der blevet peget på disse fag: Praktisk filosofi 1 og 2, Praktisk
filosofi 3, Praktisk filosofi 4, Teoretisk Filosofi 4 og Eksistens, praksis og
forståelse.
Orientering vedr. Godkendte valgfag for forårssemesteret 2020
Der vil blive udbudt 3 valgfag i forårssemesteret 2020. Disse er Viljens Frihed
- hovedtemaer i den moderne debat ved Nikolaj Nottelmann. Miljøetik og
Naturopfattelser ved Peter Wolsing og Temaer i Eksistensfilosofi ved Søren
Engelsen. Fagbeskrivelserne for valgfagene skal være godkendt senest den 1.
november.
Valgfag fra fællesudbuddet skal være godkendt senest den 15. november.
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Studiestartsprøve 2020
Fakultetet har meddelt, at ved studiestarten i september 2020 skal How
to uni-testen indgå. Esben vil forberede et udkast til en ny
studiestartsprøve, hvor How to uni-testen indgår i kombination med
fremmøde i forbindelse med Projektugen.
b) De studerende
Marius meddelte, at valgkampen for valg til studienævnene er i
gang, og valget afholdes den 26. og 27. november.
c) Andre
Eksamensplan for vintereksamen 19/20
Studienævnet blev præsenteret for den foreløbige eksamensplan.
Der mangler et endnu et par ting, inden Marlene kan offentliggøre
den.
Plagiatsager
Studienævnet blev præsenteret for en opgørelse af plagiatsager fra
2015 til nu. Opgørelsen viser et stigende antal sager, som kan
forklares med, at systemet til at opfange plagiat er forbedret.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
Forslag til ændring af kursusplan for Forskningstraditioner og -metoder 1
Studienævnet har modtaget en anmodning om ændring af kursusplanen for
Forskningstraditioner og -metoder 1 således at al undervisning kan
komprimeres, så det når at blive afholdt inden kollokviet. Studienævnet
havde en god og konstruktiv drøftelse af dette, og konkluderede, at der ikke
er tale om et egentligt ændringsforslag til studieordningen. Derimod vil
studienævnet opfordre tovholderen på hver enkelt fag til, altid at følge op
med den tidligere tovholder på et fag netop for at sikre, at der kan tages
højde for eventuelle opmærksomhedspunkter som dette i tilrettelæggelsen
af undervisningen.

Ad 6) Andre sager til behandling
Ansøgning om midler
a) Ansøgning om midler til fagligt arrangement af Fagrådet i forbindelse med
faget Filosofi med Børn.
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen. Studienævnet vil
i forbindelse med afholdelsen af arrangementet anmode Fagrådet om en
redegørelse for antal deltagende studerende, i hvilken grad
arrangementet var vellykket samlet set og dokumentation for at
arrangementerne er afholdt samt at honorarerne er blevet udbetalt.
b) Ansøgning om midler vedr. depositum i forbindelse med julefrokost.
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Studienævnet besluttede at lægge ud for depositum af lokaleleje og
betaling af rengøring op til 600 kr.
c) Ansøgning om midler vedr. netværksarrangement i Netværk for Kvinder i
Filosofi den 15. november på 150 kr. Studienævnet besluttede at
imødekomme ansøgningen.
Ad 7) Sager til behandling undervisning
Midtvejsevaluering af undervisning
Studienævnet havde modtaget 6 midtvejsevalueringer for
indeværende semester. Ingen af midtvejsevalueringerne gav
anledning til intervention.
Godkendelse af evalueringsstrategi for undervisningsevaluering
Evalueringsstrategien for undervisningsevaluering der blev
drøftet på seneste studienævnsmøde, blev godkendt i den
fremlagte version d.d.
Ad 8) Eventuelt
Intet til eventuelt.
Mødet sluttede kl. 11:20
Næste møde afholdes den 11. december 2019, kl. 10.00 til 13.00 O-77.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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