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Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

Fraværende:

10. april 2019, kl. 9:00 – 12:00
Gail Jefferson
Esben Nedenskov Petersen (ENP), Caroline Schaffalitzky de
Muckadell (CSM) og Nikolaj Nottelmann (NIN).
Studenterrepræsentant Marius Folden Pedersen (MFP), Tim
Fløjborg (TIF) og Tobias Asmussen (TA). Studiesekretær
Marlene Østergaard og studienævnssekretær Stine Bøtchiær
(referent).
Rikke Friis Bentzon (RFB), studiementor.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 10. april 2019
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 13. marts 2019
Referatet fra studienævnsmødet den 20. februar 2019 blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
ENP meddelte, at i forbindelse med Filosofisk Seminar 1 arbejdes der på et
format hvor SDU RIO giver kursus i, hvordan man afrapporterer, og at
virksomheder, der samarbejdes med, kan komme og overvære
præsentationerne.
Plan for studerendes kontakt til forskere: ENP har aftalt med Mikkel Gerken
og Søren Harnow, at offentliggøre hvordan og hvornår studerende kan
henvende sig eller orientere sig i eventuelle workshops relateret til de to
forskningsprogrammer.
Årsrapport 2018 fra censorkorpset er forelagt studienævnets medlemmer,
og dette gav ikke anledning til kommentarer.
Opsamlende vedrørende fejl og mangler i fagbeskrivelser i Odin: Der kan
orienteres om, at de er rettet. Underviserne er alle i forbindelse hermed
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blevet bedt om at melde ind til Stine, hvis de opdager fejl og mangler i
studieordningen eller fagbeskrivelser.
b) De studerende
TIF meddelte at studierne på IKV med undtagelse af Dansk lægger deres
fagråd sammen til et fælles fagråd. Der vil stadig være mindre fagråd for
hvert fag. I det fælles fagråd er hvert studie repræsenteret med 3 pladser og
rådet kaldes Fagråd for Kulturvidenskaber.
Studienævnet opfordrede i forbindelse med dette TIF til at give besked til de
studerende på Filosofi, om at Filosofis læsesal skal bygges om, da en del af
lokalet er blevet lovet væk til andet formål i forbindelse med etableringen af
det nye fagråd.
c) Andre
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling eksamen
Eksamensplanen for sommereksamen er næsten på plads. Der er et par
mindre ting, der skal afklares vedrørende intern censur ved reeksamen. Det
forventes at det er udredt i løbet af en uge.
Ad 6) Sager til behandling studieordninger
Intet.
Ad 7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
Aftagerpanelmøde
Der blev afholdt møde i aftagerpanelet for Filosofi i København den 20.
marts. Mødet havde fokus på det det tværfakultære talentprogram, som
SDU ønsker at kunne udbyde fra efterårssemesteret 2019 eller 2020.
Medlemmerne af panelet havde mange gode input til, hvad Filosofi kunne
bidrage med i talentprogrammet, og pegede på især kunstig intelligens og
dataetik som interessante og aktuelle emner, der også er
samfundsrelevante.
Studiestart 2019
Planlægningen af studiestarten 2019 er i gang. Der skal formentlig ansættes
nye tutorer, og stillingsopslaget er oppe. Der skal også findes nye
instruktorer til projektugen - Mikkel Gerken er tovholder på dette. Marlene
informerede om, at vi snarest muligt skal opdatere studiestartssiden,
herunder med information om studiestartsprøven. Studiehåndbogen skal
desuden revideres. ENP vil tale med studiementoren om revisionen, og få sat
gang i dette.
Ad 8) Andre sager til behandling
Ansøgning om midler fra Alumneforeningen
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Alumneforeningen har søgt om 1500 kr. til et karrierearrangement.
Studienævnet imødekom ansøgningen.
Ad 9) Sager til behandling undervisning
Midtvejsevalueringer
Studienævnet modtog i alt 8 midtvejsevalueringer. Studienævnet fandt ikke
anledning til at gribe til handling i forbindelse med dette.
Ad 10) Eventuelt
CSM forslog en oversigt over vejledningsmuligheder på de fag ,hvor der er
mulighed for at få vejledning. Studienævnet hilste forslaget velkommen, og
Stine sørger for at sende en vejlederliste rundt til underviserne, som kan
lægges fast på BlackBoard under course materials.

Mødet sluttede kl. 11.00.
Næste møde afholdes den 15. maj 2019, kl. 9.00 til 12.00 i Sokrates.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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