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Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

Fraværende:

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

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 13. marts 2019
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 20. februar 2019
Referatet fra studienævnsmødet den 20. februar 2019 blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
ENP meddelte, at der arbejdes på at indsende et forslag til det tværfakultære
talentprogram, der skal starte enten i 2019 eller 2020, og modtager gerne
ideer eller refleksioner fra studienævnets medlemmer.
ENP meddelte desuden, at der er kommet 20 ansøgninger om optagelse på
kandidatuddannelsen i Filosofi.
b) De studerende
MFP fortalte, at han har deltaget i møde i Akademisk Råd, hvor fokus var på
klima. Der var under mødet en ansat fra CBS med på telefon, som fortalte
om, hvordan CBS forholder sig til udvalgte klimaproblemstillinger.
Symposion er den 11. april, og temaet er Kvinder i Filosofi og vil bl.a. handle
om Feministisk rekonstruktion. Der vil være mere information om dette via
Facebook-siden.
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MFP meddelte desuden, at der afholdes et oplæg af Jørgen Hass den 2. maj
om Frihedsbegrebet – der vil komme mere info på Facebook og postlisten.
c) Andre
Stine meddelte, at SDU skal genakkrediteres i 2020, og at der i den
forbindelse skal oprettes et advisory board. Fakultetet indkalder senest den
29. marts forslag til studenterrepræsentanter, Studenterrepræsentanterne
skal være medlem af et studienævn og have mindst to år tilbage af deres
uddannelse.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
Ad 6) Sager til behandling studieordninger
a) Ændring vedrørende eksamensbestemmelse for Praktisk Filosofi 4
Studienævnet drøftede eksamensbestemmelserne for Praktisk Filosofi 4, og
vedtog, at:
Hjemmeopgave 1: 4 dage henover en weekend
Hjemmeopgave 2: 4 dage
Erstattes af:
Hjemmeopgave 1: 4 dage
Hjemmeopgave 2: 4 dage
Ændringen vil gælde første gang i forårssemesteret 2020.
Ad 7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
Årshjul for Filosofisk studienævn 2019 blev godkendt. ENP takkede og roste
studienævnet for deres samarbejdsvillighed i forbindelse med dette.
Studienævnet var enige om, at årshjulet vil blive tilpasset undervejs, som vi
bruger det.
Ad 8) Andre sager til behandling
ENP ridsede op, hvordan Forskelsbehandlingsloven kan udfordre måden
hvorpå Filosofi som studie og Filosofisk Studienævn kan agere i SDU’s
kvalitetspolitik, idet der kan rettes sanktioner imod studiet i tilfælde af
dårlige nøgletal. Studienævnet drøftede udfordringerne, og besluttede, at
bede relevante instanser på SDU overveje problemstillingen.
Ad 9) Sager til behandling undervisning
Studienævnet gennemgik pensumlister for forårssemesteret. I nogle
pensumlister mangler midtvejs- og slutevalueringerne. Studienævnet
understregede det vigtige i at have evaluering med på pensumlisterene, da
det er en del af SDU’s kvalitetspolitik.
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Ad 10) Eventuelt
Ved sidste studienævnsmøde fortalte MFP om en utilfredshed der var
opstået blandt de studerende om at eksamener og reeksamener lå meget
tæt. MFP tilføjede, at der er også studerende, som ønsker at få samlet
eksamenerne tættere sammen. Studienævnet har forståelse for dette, men
oplyser samtidigt om det store arbejde, der er ved at få planen til at gå op at
få lokaler etc.
CSM fortalte, at hun havde talt med et par studerende fra Religionsstudier
på 4. semester, som var frustrerede over udbuddet af tilvalg. De havde fået
indtryk af at et individuelt tilrettelagt tilvalg var besværligt, studienævnet
drøftede kort hvad årsagerne til dette kan skyldes. ENP foreslog, at spørge
studievejledningen på HUM, om de kunne holde et oplæg eller en workshop
om individuelt tilrettelagt tilvalg forud for næste gang, der er ansøgningsfrist
til tilvalg og sidefag. Studienævnet bakkede op om forslaget.

Mødet sluttede kl. 11:05.
Næste møde afholdes den 10. april 2019, kl. 9:00 til 12:00 i Gail Jefferson.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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