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1. Godkendelse af referat fra mødet d. 9.2.2017
Referatet blev godkendt.
2. Holddispensationer for filosofi
SN har modtaget en ansøgning fra underviserne på Teoretisk
filosofi 2, der ønskes dispensation fra kravet om aktiv
undervisningsdeltagelse for 5 BA- og KA-tilvalgsstuderende, der
deltager i undervisningen sammen med 60 grundfagsstuderende.
Således at alle stille lige og anvender samme prøveform ”bunden
mundtlig prøve med forberedelse”
Morten Juul Nielsen orienterede om yderligere en ansøgning om
holddispensation i Renæssancens og nyere tids filosofi.
Prøveformen er en bunden hjemmeopgave med et omfang på 1015 normalsider, der skal udarbejdes på 4 dage, dette ønskes ændret
til 7 dage.
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SN imødekom begge ansøgninger.
Efterfølgende har SN modtaget henvendelse fra 4 KAtilvalgsstuderende der følger Teoretisk filosofi 2, de ønsker meget
at bevare kravet om aktiv undervisningsdeltagelse, på den
baggrund er det blevet besluttet at annullere dispensationen.
Fakultetet har samtidig afvist dispensationen for Renæssancens og
nyere tids filosofi, da den er fremsendt for sent.

3.

Drøftelse af procedure for ikke godkendt aktiv
undervisningsdeltagelse
Stine Lomborg orienterede om, at studieordningerne ikke er særlig
tydelig beskrevet i forhold til denne procedure. Studerende der i
efteråret ikke består den aktive undervisningsdeltagelse (ordinær
eksamen) kan først til reeksamen i februar deltager i 2. eksamens
forsøg i den alternative eksamensform, hvilket er uhensigtsmæssigt
idet semesteret er begyndt.
SL undersøger muligheden for at placeres reeksamen i januar.

4.

Revidering af retoriks KA-ordning
Retorik ønsker en revision af 2016 kandidatordningen, således at KAtilvalget alene kan aflægges på 3. semester.
SN godkendte revisionen.

5.

Evalueringsrapporter
SN gennemgik Filosofis evalueringsrapport. Efterfølgende vil Henrik
Søndergaard og Hanne Roer i fællesskab udarbejde den eksterne
evalueringsrapport på baggrund af fagenes interne rapporter.
Rapporten sættes til godkendelse på et kommende SN-møde.

6.

Dispensationer
SN-medlemmerne orienterede om behandlede dispensations- og
meritsager.
Karen Borgnakke orienterede om en ansøgning om holddispensation
fra underviser Bolette Moldenhawer for BA modul 3. Der ønskes
mulighed for at udarbejde skriveøvelser i grupper. SN imødekom en
tilsvarende ansøgning i forrige semester. SN godkendte
holddispensationen.

7.

Meddelelser
Henrik Søndergaard meddelte, at:
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Han har fremsendt indkaldes til SN-medlemmerne og
Studievejledningen om deltagelse i kvote-2 optagelsesudvalg
d. 9. juni 2017.
Uddannelsesredegørelsen for alle vores uddannelser sættes til
godkendelse på SN-mødet d. 23. marts 2017
Arbejdet omkring uddannelsesevaluering for BA- og KAuddannelserne i Film- og medievidenskab er igangsat.
Trine Nielsen fra Uddannelse & Studerende deltager i SNmødet d. 2. marts 2017, hvor hun orienterer om reglerne og
processen i forbindelse med kandidatoptaget.
Der var et ønske i Filosofis handleplan om at øge antallet af
kvote-2 pladser samt benytte optagelsessamtale. Men da
dimensionering rammer hårdt, ønsker vi hellere at bruge
ressourcerne på oplysning til de studerende.
Eva Novrup Redvall ønsker at drøfte 30 ECTS praktik,
hvordan sikrer vi en faglig udvikling. Eventuelt udbyde et
fælles seminar. Punktet bringes på dagsordene d. 2. marts
2017.
Sanne Eyrich oplyste, at studiesekretær Karina Fleischer har
opsagt sin stilling. Stilling bliver ikke i første omgang slået
op. Der kan derfor blandt andet forventes længere
sagsbehandlingstider.

8.

Gennemgang af Åbent Hus materiale
Allan Jakobsen gennemgik materialet til Åbent hus arrangementet d.
1. marts.

9.

Eventuelt
Der var intet til punkt
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