Filosofisk Studienævn

Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

29. januar 2020, kl. 9:00 – 12:00
Dewey
Esben Nedenskov Petersen, Caroline Schaffalitzky de
Muckadell og Nikolaj Nottelmann. Studenterrepræsentant
Simone Sommer Degn og Marius Folden Pedersen.
Studiesekretær Marlene Østergaard og
studienævnssekretær Stine Bøtchiær (referent).

Fraværende:

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 Simone Sommer Degn, 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
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
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• 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
Ad 4) Orientering om regelgrundlag for studienævnets arbejde
På baggrund af det vedlagte bilagsmateriale orienterede Esben og Stine om
regelgrundlaget for studienævnets arbejde for både gamle og nye
medlemmer af studienævnet - herunder beskrivelse af tavshedspligten i
forbindelse med studenteransøgninger.

Ordinært studienævnsmøde
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 29. januar 2020
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 11. december 2019
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Orientering vedr. datoer for studiestart 2020
Studiestartsaktiviteter for 1. semester lægges tirsdag og onsdag den 1. og 2.
september 2020. Såfremt man planlægger studiestartsaktiviteter før 1.
september, kan disse aktiviteter ikke indgå i studiestartsprøven. Desuden
skal aktiviteterne i de nævnte datoer være på frivillig basis.
Undervisningsstart for BA (1., 3. og 5. semester) samt KA (1. og 3. semester)
er den 3. september 2020. Undervisningen skemalægges til og med uge 50,
hvilket giver 13 hele ugers undervisning i efteråret.
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For Filosofi placeres introdagene den 31. august og 1. september.
Projektugen starter den 2. september. Mandag den 7. september er således
sidste arbejdsdag i Projektugen. Eksamen for Projektugen afholdes 8.
september.
Der er blevet ansat 2 nye ph.d.-studerende; Anders Hee Nørbjerg Poulsen og
Thor Hennelund.

b) De studerende
Simone meddelte, at der havde været nogle frustrationer angående
eksamen blandt de studerende, der var tilmeldt Filosofisk Seminar 1 i
efterårssemesteret 2019. Der har været en mulig uklarhed ift.
eksamensbeskrivelsen i studieordningen, som er blevet udredt nu.
c) Andre
Nikolaj bemærker, at der er relativt få studerende tilbage på 3.
semester. Nikolaj har netop haft denne gruppe studerende oppe til
eksamen i bl.a. Teoretisk Filosofi 3, og betegner gruppen som
homogen.
Stine
Studienævnet har fået bevilliget 19.718 kr. til annuum 2020.
Marlene
Liste over små hjemmeopgaver kan hvert semester rekvireres hos
Marlene til evt. brug i forbindelse med planlægning af
arrangementer.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Drøftelse vedr. rekruttering
Uddannelsen forholder sig løbende til, hvilke aktører, der er
relevante for uddannelsen at have relationer til. Uddannelsen
forholder sig løbende til sin kommunikationsindsats overfor sine
målgrupper.
Behandling af punktet udskydes til studienævnsmødet den 19. februar 2020.
b) Aftagerpanel
Uddannelsen har en plan for samarbejdet med aftagerpanelet.
Planen indeholder bl.a. kommunikation, mødestruktur og
udviklingsperspektiv.
Behandling af punktet udskydes til studienævnsmødet den 19. februar 2020.
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c) Studieadministration
Uddannelsen har gennemsigtighed i sagsgange for
studieadministration og den forventede svartid for sager i
studienævnet er offentlig tilgængelig.
Behandling af punktet udskydes til studienævnsmødet den 19. februar 2020.
d) Godkendelse af årshjul for studienævnets arbejde i 2020
Årshjul revideres og offentliggøres. Årshjulet indeholder alle
væsentlige deadlines for studieadministrationen i løbet af året,
herunder datoer for møder i studienævnet, offentliggørelse af
læse- og eksamensplaner samt opfølgning på kvalitetspolitikkens
emner.
Studienævnet godkendte årshjulet for 2020.

Ad 6) Sager til behandling studieordninger
a) Ændring vedr. Filosofisk Seminar 1 + 2
Studienævnet havde en længere diskussion af både Filosofisk Seminar 1 og 2.
Diskussionen affødte nye ideer til forbedring af fagene, udover de allerede
foreslåede - hvorfor fagbeskrivelserne redigeres og først kan Efter
redigeringen.
b) Ændring vedr. Projektuge
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen. Studienævnet ønsker, at det 3.
prøveforsøg placeres ved vintereksamen, men først kan registreres ved den
efterfølgende sommereksamen, da det ikke er muligt at registrere 3
prøveforsøg i den samme termin. Nærmere bestemt vil det betyde, at 3.
eksamensforsøg placeres primo februar.
c) Ændring vedr. Logik og Teoretisk Filosofi 1+2
Studienævnet havde en længere diskussion af Logik på bacheloruddannelsen
og på kandidattilvalget. Herunder diskussion af ECTS-vægtningen på hhv.
Logik og Teoretisk Filosofi 1+2. Fagbeskrivelserne redigeres og først kan
godkendes på studienævnsmødet den 19. februar.
d) Ændring vedr. Studiestartsprøve
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen.
e) Ny tekst til fagbeskrivelse for Fordybelses og Formidlingsopgave
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen.
f)

Uddybning af afsnit om prøveformer i både BA og KA
studieordning.
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Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen.
g) Drøftelse af mulighed for oprettelse af et fag relateret til
verdensmål på 1 ECTS
Studienævnet drøftede forslaget grundigt, og fandt både fordele og ulemper
ved forslaget. Studienævnet besluttede, at indvillige i at stille
bacheloruddannelsen i Filosofi til rådighed for et pilotforløb med
verdensmålsfilosofikum i efteråret 2020. For at det relevante kursus kan
blive skrevet ind i studieordningen, er der brug for en fagbeskrivelse, som
også kan godkendes i studienævnet, og teksten foreligger ikke på nuværende
tidspunkt.
Ad 7) Andre sager til behandling
a) Godkendelse af seneste uddannelsesregnskab
Punktet udskydes, da bilag ikke var tilgængeligt.
b) Ligestillingstiltag på studiet
Forslagene i intentionspapiret godkendes af studienævnet, der hilser
ligestillingstiltagene velkommen. Af forslag til handlinger i intentionspapiret
er bl.a.:
- At vi under ’Studerende fortæller’ inkluderer mindst en film med en
kvindelig studerende – og gerne flere film, med en bredere vifte af
studerende.
- At vi nævner eksempler på bøger med ikke-mandlige
forfattere/redaktører på fagets introside.
- At vi tilstræber at sikre repræsentativ kønsrepræsentation til
forskningsarrangementer som seminarer, konferencer mv.
- Min. 30% ikke-mandlige filosoffer på pensa, og ingen pensa som
udelukkende består af mandlige filosoffer.
Forslaget vedrørende pensa er ikke et bestandigt krav. Hvis der ikke kan
findes 30% ikke-mandlige filosoffer, fx i Filosofiens Historie, indgives i stedet
en kort begrundelse herom til studienævnet.
c) Ansøgning om midler
Ansøgning om midler fra Jesper Lundsfryd Rasmussen til gæsteforelæsning i
Filosofiens Historie 2 den 11. maj 2020 af Sabrina Ebbersmeyer.
Studienævnet godkendte ansøgningen på samlet 800 kr.
Ad 8) Sager til behandling undervisning
Pensumlister og semesterplaner for forårssemesteret 2020
Studienævnet gennemgik pensumlisterne og semesterplanerne, og kunne
konstatere, at flere pensumlister lever ikke op til evalueringsstrategien om,
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at det skal fremgå i kursusplanen, hvornår der evalueres, og hvornår der
meldes tilbage på evalueringen til de studerende. Marlene vil skrive til de
pågældende, og bede om at få pensumlisterne opdateret med disse
informationer. Studienævnet fandt herudover ikke anledning til at bemærke
eller bede om ændringer. Da pensumlisterne og semesterplanerne indsendes
til studienævnet til orientering, skal de ikke godkendes, da ansvaret for at
faget lever op til kravene i studieordningen fortsat hviler på den enkelte
underviser.
Ad 9) Eventuelt
Intet til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 12:00
Næste møde afholdes den 19. februar 2020, kl. 9.00 til 12.00 i Dewey.
Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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