Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

24. februar 2021, kl. 9:00 – 12:00
Skype-møde
Esben Nedenskov Petersen, Caroline Schaffalitzky de
Muckadell og Nikolaj Nottelmann. Studenterrepræsentanter
Freja Lyngsø Lund og Philip Lindegaard Rasmussen.
Studiesekretær Marlene Østergaard og
studienævnssekretær Stine Bøtchiær (referent).

Dato: 24. februar 2021
Sagsnr.: 21/2427

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 24. februar 2021
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet:
Petitum til bachelorprojektet - under punkt 8c.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 27. januar 2021
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Åbent hus
Esben og Freja har deltaget i Åbent Hus online den 10. februar som repræsentanter for Filosofi. Den 27.
februar afholdes desuden online informationsmøde for sidefags- og tilvalgsstuderende.
Orientering om stillingsopslag vedrørende tutorer og studiegruppefacilitatorer
Esben orienterede om, at stillingerne er slået op med henblik på ansættelse i efteråret 2021.
Orientering om udvalg for samlæst videnskabsteori på Humaniora
Der er nedsat et udvalg til udvikling af en ny fælles fagbeskrivelse for Videnskabsteori 1 på Humaniora.
Esben og Caroline deltager i udvalget.
b) De studerende
Ingen meddelelser.
c) Andre
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Orientering om studienævnets annuum for 2021
Stine orienterede om studienævnsbevillingen for 2021, som er på 19.918 kr.
Caroline fortalte om et forslag til en række arrangementer, der lige nu arbejdes på, angående formidling af
forskning i foredragsformat online. Formålet er at inddrage de studerende i planerne angående format etc.
Hensigten er foruden at formidle forskning, at det skal være sociale arrangementer.
Caroline berettede desuden om et stigende antal af falske mailkonti, som forsøger at komme på Postlisten,
som Caroline administrerer. Studienævnet blev opfordret til at tænke over mulige alternativer til
administration af Postlisten, for at undgå den store mængde spam-henvendelser.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
a) Gennemgang af studieordninger med henblik på eventuelle ændringer ift. besparelser. Forslag til
ændringer i følgende fag:
- Filosofiens Historie 2
- Filosofiens Historie 3
- Justering af førsteårsprøven: Forslag om at sløjfe Projektugen fra førsteårsprøven
Ændringerne blev vedtaget. For Filosofiens Historie 2 gælder fra og med optaget i 2021, at ugentlige antal
timer skæres fra 4 til 3.
For Filosofiens Historie 3 gælder fra og med optaget i 2021, at antal timer skæres fra 5 timer pr. uge til 55
timer per semester - heraf mindst 13 timer til Filosofiens Historie 3B
Førsteårsprøven er justeret, så den nu består af Praktisk Filosofi 1+2 samt Teoretisk Filosofi 1+2 fra og med
optaget i 2021.
b)
-

Øvrige studieordningsændringer
Eksistens, praksis og forståelse
Praktisk filosofi 1 og 2
Videnskabsteori 1

Ændringerne blev vedtaget. For Eksistens, praksis og forståelse gælder fra og med optaget i 2021, at
udprøvningen følger:
Ordinær eksamen:
Hvis den studerende har deltaget i et godkendt gruppeoplæg i løbet af kurset, er opgavens omfang: 25.500 31.500 typeenheder.
Hvis den studerende ikke har deltaget i et godkendt gruppeoplæg i løbet af kurset, er opgavens omfang:
37.500 - 43.500 typeenheder
Reeksamen:
Hvis den studerende har deltaget i et godkendt gruppeoplæg i løbet af kurset, er opgavens omfang: 25.500 31.500 typeenheder.
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Hvis den studerende ikke har deltaget i et godkendt gruppeoplæg i løbet af kurset, er opgavens omfang:
37.500 - 43.500 typeenheder
For Praktisk filosofi 1 og 2 gælder fra og med optaget i 2021, at faget opskrives til 15 ECTS i stedet for de
nuværende 14 ECTS.
Studienævnet havde desuden en længere diskussion af fagbeskrivelsen for Videnskabsteori 1, og
relevansen af at have verdensmålsforløbet integreret i faget. Studienævnet udtrykte bekymring for, om
undervisernes metodefrihed ville blive frataget, når verdensmålsforløbet svarer til 1 ECTS ud af fagets
samlede 5 ECTS. Der var uenighed om beslutningen, men studienævnet stemte for ændringsforslaget med
simpelt flertal. Studienævnet var enige om at forholde sig kritisk overfor den proces, der har været omkring
udviklingen af fagbeskrivelsen.
Esben er tovholder for søjlen i videnskabsteori, som Filosofi hører under, og foreslog, at han evt. kan holde
et oplæg om, hvad meningen er med Verdensmålsforløbet, hvis der er ønske om det.
Vedrørende studieintensitet: Underviserne ved Filosofi har meldt tilbage, at arbejdsmængden i de enkelte
fag er passende. I Praktisk Filosofi 1 og 2 er arbejdsbelastningen vurderet til at være en smule til den lave
side, hvilket vil blive drøftet ved næste studieordningsrevision primo 2022.
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Studiestartsundersøgelsen
Studienævnet kunne konstatere, at resultaterne af studiestartsundersøgelsen på bacheloruddannelsen var
mindre gode end i de foregående år. Resultaterne kan med stor sandsynlighed forklares med de anderledes
omstændigheder under studiestarten, som corona-situationen medførte.

b) Evaluering af uddannelsens interessenter
Såfremt censorkorps, aftagerpanel, eksamensklager eller andre former for relevante tilbagemeldinger
peger på utilfredsstillende forhold, skal uddannelsen eller fakultetet redegøre nærmere for forholdet og
iværksætte relevante tiltag
Uddannelsen har ikke umiddelbart fået tilbagemeldinger fra interessenter angående utilfredsstillende
forhold. Når der er relevante forhold, drøftes de løbende med deltagerne i aftagerpanelet. Desuden har et
af aftagerpanelets medlemmer for nyligt formuleret en række forslag til ændringer på uddannelsen, som vil
blive drøftet på et kommende faggruppemøde.
Ad 7) Sager til behandling eksamen
a) Plan B for sommereksamen 2021. Drøftelse omkring ændringer til eksamensbestemmelser,
ændringer i prøveformer og anmodning om genbrug af dispensationer fra tidligere.
Studienævnet vil tage udgangspunkt i ændringerne til eksamensbestemmelserne fra forårssemesteret
2020, da vi forventeligt stadig ikke er tilbage på campus, når eksamensperioden S21 begynder.
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Udover at benytte ændringerne fra forårssemesteret 2020, vil studienævnet tage gruppeoplægget i
Eksistens, praksis og forståelse ud, så det ikke er en forudsætning for eksamen.
Vedrørende Filosofiens Historie 2 ændres eksamensformen ændres fra en skriftlig stedprøve til en 24timers bunden skriftlig hjemmeopgave med fri brug af hjælpemidler som ved seneste gennemløb. Antal
normalsider for eksamensopgaven ændres dog fra max 10 normalsider til 5-10 normalsider, dvs. 12.000 24.000 typeenheder.
Ad 8) Sager til behandling undervisning
a) Kursusplaner for forårssemesteret 2021 til orientering for studienævnet
Studienævnet drøftede kort, at det var fint, at evalueringer og midtvejsevalueringer er skrevet ind i
kursusplanerne. Dog mangler kursusplanerne angivelse af andelen af kvindelige forfattere på pensum,
hvilket studienævnet ikke vil bede om ændringer til for nuværende.
b) Evaluering af Verdensmålsforløbet
Evalueringen af Verdensmålsforløbet på 1 ECTS var primært en orientering, da forløbet nu er vedtaget som
en integreret del af Videnskabsteori 1.
c) Petitum til bachelorprojektet
Studienævnet besluttede at fastsætte den 15. august som afleveringsfrist for petitum i forbindelse med
bachelorprojektet. Datoen er i forvejen fristen for at indlevere kontrakt og vejledningsplan, og i blanketten
er der plads til upload af petitum på samme tid.
På bachelorseminaret i foråret kan de studerende desuden blive opfordret til at finde vejleder, og have
drøftet et foreløbigt petitum med vejleder inden 1. juni, så der er mulighed for at starte på
bachelorprojektet allerede i sommerferien.
Ad 9) Andre sager til behandling
a) Høring om Karriereprofilfag
Der var siden sidste studienævnsmøde kommet opdaterede fagbeskrivelser fra Fakultetet. Der var
tilslutning til det fremlagte udkast til høringssvar - dog blev følgende punkt tilføjet:
• Titlen på faget Faglig Formidling fremstår misvisende, da fagets indhold viser, at det ikke synes at
omhandle faglig formidling generelt.
b) Studiemiljø - Hvad kan vi gøre for studiemiljøet i dette semester?
Studienævnet har på et tidligere møde drøftet studiemiljøet, som er blevet påvirket af hjemsendelsen i
forbindelse med Covid-19. Som beskrevet tidligere, arbejder Caroline og en gruppe sammen om oplæg om
forskningsfelterne, som samtidig skal være et socialt arrangement.
Philip havde bemærket, at den nye årgang af bachelorstuderende har været rimelig gode til at mødes og
være sociale trods begrænsningerne.
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I forbindelse med call for papers på Refleks drøftede studienævnet, om der kunne arrangeres noget socialt i
forbindelse med dette - fx at de studerende, der indsender artikler kunne holde oplæg og at de studerende
kunne tale med hinanden efterfølgende. Freja vil undersøge nærmere om mulighederne for dette.
c) Indstilling til undervisningsprisen 2021
Studienævnet indkalder indstillinger til undervisningsprisen 2021. Stine sender opfordringen videre til
Fagrådet. Indstillinger til Undervisningsprisen kommer generelt fra studerende, men på mødet fremlagde
Esben argumenter for, hvorfor han mener, at studienævnet i år bør indstille Nikolaj Nottelmann til
Undervisningsprisen 2021. Årsagen er bl.a. den ekstraordinære indsats, Nikolaj har leveret i forbindelse
med et løft og gentænkning af både Logik og Argumentationsteori. Freja og Philip ville efter mødet finde og
forhøre sig hos medstuderende, som kan gå sammen om at skrive på indstillingen til prisen.
d) Ansøgning om midler til foreningsdrift fra TIDskrift
Studienævnet bevilligede 1135 kr. til TIDskrift.
Ad 10) Eventuelt
Intet til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.35
Næste møde afholdes den 24. marts 2021, kl. 9.00 til 12.00.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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