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Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

Fraværende:

20. februar 2019, kl. 9:00 – 12:00
Locke
Esben Nedenskov Petersen (ENP) og Nikolaj Nottelmann
(NIN). Studenterrepræsentant Tim Fløjborg (TIF) og Marius
Folden Pedersen (MFP). Studienævnssekretærer Isa Egholm
Christensen og Stine Bøtchiær (referent).
Rikke Friis Bentzon (RFB) studiementor. Tobias Asmussen
(TA), studiesekretær Marlene Østergaard og Caroline
Schaffalitzky de Muckadell (CSM).

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 20. februar 2019
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 23. januar 2019
Referatet fra studienævnsmødet den 23. januar 2019 blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
ENP meddelte, at der på studienævnsmødet i april kommer en introduktion
til et nyt it-program for studienævnets arbejde. Der er tale om en platform
ved navn Saga, som vil være i brug fra studienævnsmødet i maj og frem.
b) De studerende
MFP nævnte, at hvis det er muligt, ønsker de studerende på Moralfilosofi, at
aflevere midtvejsrapport inden påske. Marlene følger op på, om dette kan
lade sig gøre.
Desuden nævnte MFP, at de studerende har givet udtryk for ønske om at de
ordinære eksamensdatoer kan blive meldt ud tidligere. ENP tilføjer, at der er
mange scenarier og udfordringer at tage hensyn til, og datoerne meldes altid
ud hurtigst muligt.
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c) Andre
Stine meddelte, at studienævnets annuum er på 24.043 kr. Det vil sige, at
der ikke er poster fra 2018-budgettet, som først blev trukket i januar 2019budgettet. Studienævnet glæder sig over dette, og roser administrationen
for fleksibilitet i forbindelse med at disse poster forblev i det gamle
budgetår.
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) Drøftelse vedr. mundtligt forsvar på hhv. bachelorprojektet og
kandidatspecialet
TIF havde fremsat ønske om, at studienævnet skulle drøfte muligheden for
at fjerne mundtligt forsvar på bachelorprojektet og i stedet have mundtligt
forsvar på kandidatspecialet. Studienævnet havde en længere drøftelse af
dette.
Der blev nævnt forskellige fordele og ulemper ved begge dele, og hvad der er
denne kontekst kategoriseres som festligholdelse, og hvad der kan lade sig
gøre rent økonomisk. Studienævnets umiddelbare konklusion var, at dette
ikke kan lade sig gøre, men at medlemmer af studienævnet naturligvis altid
er velkomne til at stille forslag om ændring til studieordninger.
b) Forslag til ændring af eksamensbestemmelsen for Akademiske
Arbejdsformer, Filosofiens Historie 1a og 1b.
Det fremsatte forslag var at flytte udprøvningen af Akademiske
Arbejdsformer til Filosofiens Historie 1b, for at få mulighed for feed-back
inden eksamen i 1b. Studienævnet afviste ændringsforslaget.
Ad 7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
Der afholdes aftagerpanelmøde for Filosofi den 20. marts. Studienævnet
foreslog, at man kunne spørge aftagerpanelet efter input til et tværfakultært
talentprogram på 30 ECTS. Der kom under drøftelsen emner op som etik,
human health, kunstig intelligens og algoritmer. ENP vil i forbindelse med
dette også spørge Søren Harnow, om han har input til dette.
Ad 8) Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
Ad 9) Sager til behandling undervisning
Undervisningsevalueringer for fag i efterårssemesteret 2018.
Overordnet set var der ikke særlige opmærksomhedspunkter i
slutevalueringerne fra efterårssemesteret 2018. ENP tilføjede dog at
studienævnet på baggrund af input fra nogle studerende, ønsker at
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indskærpe, at underviserne skal løse og/eller forbedre dele af et givent
kursus, hvis der er elementer, der påpeges af studerende. Underviserne skal
ikke bidrage til en mistænkeliggørelse af de studerende – fokus skal alene
være på undervisningens indhold.
Ad 10) Eventuelt
TIF spurgte til studienævnets annuum, og om der er mulighed for, at det
fremlægges i studienævnet ved hvert møde. Det aftaltes, at på hvert andet
møde fremlægger Stine et overslag, da udskrifterne der rekvireres hos
fakultetet, kan være svære at tyde.
ENP forslog at forære et boggavekort á 250 kr. til hver af de studerende, der
deltog under Åbent Hus-arrangementet. Studienævnets medlemmer
indvilligede alle i dette.

Mødet sluttede kl. 11:30.
Næste møde afholdes den 13. marts 2019, kl. 9:00 til 12:00 i Comenius.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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