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Filosofisk Studienævn
Referat af studienævnsmøde den 23. januar 2019 kl. 9 – 12

Tilstede: Esben Nedenskov Petersen (ENP), Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSM)
og Nikolaj Nottelmann (NIN). Studenterrepræsentant Tim Fløjborg (TIF), Marius Folden
Pedersen (MFP) og Tobias Asmussen (TA). Studiesekretær Marlene Østergaard og studienævnssekretærer Mette Marburger og Stine Bøtchiær (referent).
Afbud: Rikke Friis Bentzon (RFB), studiementor.

Konstituerende studienævnsmøde
Ad 1) Valg af formand og næstformand
Studienævnet valgte Esben Nedenskov Petersen som formand og Marius Folden
Pedersen som næstformand.
Studienævnet bød samtidig varmt velkommen til Tobias Asmussen, der er valgt ind i studienævnet for første gang.
Ad 2) Godkendelse af forretningsorden
Studienævnet godkendte Standardforretningsorden for studienævn under Humaniora
som Filosofisk studienævns fremtidige forretningsorden.
Ad 3) Delegation af afgørelseskompetence til formand og sekretariat
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Studienævnet drøftede i hvilket omfang, der i rutinesager skal delegeres afgørelseskompetence til formanden og sekretariatet. Studienævnet besluttede at bemyndige formanden til at imødekomme ansøgninger i følgende dispensations- og meritsager, jf. forretningsordenens § 7, stk. 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstra tid til eksamen
Udsættelse af afleveringstidspunkt for opgaver
Projektorienteret forløb som valgfag
Overflytning til ny studieordning
Samme eksamensform som eksamensform for faget i anden
studieordning
Ordinær eksamen i reeksamensperioden
Individuelt tilrettelagt tilvalg
Dispensation til yderligere prøveforsøg
Af- og tilmelding af fag
Ændring af eksamenssprog
Individuelt tilrettelagt eksamen
Merit, herunder startmerit og forhåndsmerit -

Studienævnet besluttede desuden fortsat at bemyndige studienævnssekretariatet til at
imødekomme nedenstående ansøgningstyper som beskrevet i delegationsskrivelse af
14. april 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstra tid til eksamen ved dysleksi
Udsættelse af afleveringstidspunkt for opgaver, hvis der foreligger lægeerklæring med angivelse af sygdomsperiode
Projektorienterede forløb som valgfag
Overflytning til ny studieordning
At tage fag på ny studieordning
Samme eksamensform som eksamensform for faget i anden
studieordning
Ordinær eksamen i reeksamensperioden
Individuelt tilrettelagte tilvalg
Dispensation til 4. forsøg, hvor der foreligger dokumentation for sygdom

Delegationen forudsætter, at studienævnet har en fast praksis for behandling af den
pågældende type af dispensationsansøgning. Studienævnet kan fx have praksis for at
give studerende med dysleksi 50 % ekstra tid til eksamen. Det er endvidere en forudsætning, at den studerendes ansøgning fuldt ud kan imødekommes. Hvis dette ikke er tilfældet, skal ansøgningen forelægges studienævnet.
Ad 4) Orientering om regelgrundlag for studienævnets arbejde
På baggrund af det vedlagte bilagsmateriale orienterede ENP om regelgrundlaget for
studienævnets arbejde for både gamle og nye medlemmer af studienævnet herunder
beskrivelse af tavshedspligten i forbindelse med studenteransøgninger.
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Ordinært studienævnsmøde
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet fra studienævnsmødet den 12. december 2018.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
ENP meddelte, at der har været høring vedr. ny bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelse, der bl.a. indeholder et forslag om studiestartsprøve på kandidatuddannelserne.
Desuden er Filosofi-studiet er kommet på en observationsliste hos det Humanistiske Fakultet. Det betyder, at fakultetet overvejer, om der skal rettes nogle sanktioner mod studiet, idet der er røde nøgletal i studiestatistikkerne på Filosofi. Disse sanktioner kan være
nedskæring i antal optagne studerende, lukke for optag ét år og ultimativt at lukke uddannelsen. ENP er dog fortrøstningsfuld idet der foreligger klare mål og handleplaner for bachelor- og kandidatuddannelsen, og hvis man analyserer nøgletallene, kan det bl.a. ses,
at der på bacheloruddannelsen er en gennemsnitlig forsinkelse på 8,4 måneder. Medianen er dog kun 1,4 måneder, så der er reelt tale om helt ned til to meget forsinkede studerende.
ENP henstiller til at undervisere, der forventes at varetage valgfag i forårssemestre, deler
mulige emner med Fagrådet i løbet af september, så der er mulighed, for at studerende
kan give udtryk for interesse i de forskellige valgfag.
a) De studerende
TIF er ved at redigere studiemanualen, og efterlyser konsensus blandt studienævnets
medlemmer omkring anvendelse af kildehenvisninger til powerpoints fra undervisningen.
Studienævnet var enige om, at hvis en kilde ikke kan findes andre steder, kan et poerpoint anvendes. Henvisninger til powerpoints rangerer dog lavt i kildehierakiet. TIF tilføjer
kommentaren i studiemanualen.
TIF meddeler desuden, at Institut for Kulturvidenskab skal have en ny institutleder pr. 1.
maj 2019, efter at han har deltaget i et rådgivende udvalg vedrørende stillingen.
MFP informerede om, at studiementorens træffetider i forårssemesteret 2019 vil være
torsdage fra 14 til 16. ENP tilføjede til dette, at studiementoren Rikke Friis Bentzon er ansat for de næste 6 måneder, og at der herefter skal ansættes en ny.
b)

Andre
Intet.
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Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling eksamen
Intet.
Ad 6) Sager til behandling studieordninger
ENP har stillet forslag om ændring af eksamensbestemmelser for Filosofisk Seminar I og
II. Ændringsforslaget har været i høring hos fagkollegiet, og der er ingen indkomne kommentarer. Studienævnet drøftede forslaget og vedtog ændringerne til eksamensbestemmelsen for Filosofisk Seminar I og II, som er en nedskrivning af 400 siders pensum såfremt den studerende har minimum 70% fremmøde i fagene.
I forbindelse med dette drøftede studienævnet kort kursusevalueringerne af Filosofisk
Seminar I og II fra sidste år, og der var enighed om at de netop vedtagne ændringer vil
styrke dynamikken i faget, og at senest afholdte Vinterforedrag var en stor succes. Til
næste Vinterforedrag foreslog CSM, at få filmet oplæggene, der evt. kan bruges i forbindelse med markedsføring for studiet.
Ad 7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
Intet.
Ad 8) Andre sager til behandling
Intet.
Ad 9) Sager til behandling undervisning
Drøftelse af undervisningsevalueringer for fag afviklet i efteråret 2018 udskydes til studienævnsmødet i februar.
Ad 10) Eventuelt
Mødedatoer for studienævnsmøder i forårssemesteret 2019 blev fastlagt til:
20. februar, 13. marts, 10. april, 15. maj, 12. juni og 14. august.

Mødet sluttede kl. 11.10.
Esben Nedenskov Petersen Studienævnsformand
Stine Bøtchiær Studienævnssekretær
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