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Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Tidspunkt:
Mødeleder:

Filosofisk Studienævn
21-10-2020
9-12
Esben Nedenskov Petersen

Link til online
mødeforum:

Deltag i Skype-møde

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden 21. oktober 2020
2. Godkendelse af referat 30. september 2020
3. Meddelelser

Sagsnr.: 20/448

a) Studienævnsformanden
- Orientering om rekvisition
b) De studerende
c) Andre

4. Merit- og dispensationsansøgninger
(SAGA) (jf. lukket punkt)
5. Sager til behandling studieordninger
a) Forslag til ændring af fagbeskrivelse for Praktisk filosofi 1+2 angående
reglerne om hjælpemidler (bilag).
6. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Revision af evalueringsstrategi for undervisningsevaluering (bilag).
Beslutning om hvilke spørgsmål der skal indgå i spørgeskemaet.
b) Er der tilstrækkelig og klar vejledning om mulighederne for
udlandsophold? Link til hjemmesiden
c) Studienævnet drøfter ”Mødet med uddannelsen” og hvilke
rekrutteringsaktiviteter man vil deltage i frem med det kommende optag.
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Link til hjemmesiden. Herunder drøftelse af hvordan der skal udvælges
smagsprøver på tekster, slides og eventuelle klip fra undervisningen i
Kaltura på hjemmesiden for kommende studerende.
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d) Forskningsbasering: studienævnet skal sikre, at der i studieordningen
findes en beskrivelse af de studerendes mulighed for at være i kontakt
med forskere og på hvilke måder de studerende kan indgå i
forskningslignende aktiviteter (bilag).
e) Undervisningsaktivitet
For bacheloruddannelser skal studienævnet sikre, at universitetets
undervisningsgaranti på 12 ugentlige timer i 13 uger overholdes.
For kandidatuddannelser skal studienævnet sikre, at der i løbet af hvert
semester (13 uger) som minimum tilbydes 104 undervisningstimer (bilag)
7. Andre sager til behandling
a) Ideer til forvaltning af annuum 2020 (bilag).
b) Høring fra rektor Henrik Dam vedr. anbefalinger om medbestemmelse og
medinddragelse på SDU. Høringsfristen er den 6. november kl. 10 (bilag).
8. Sager til behandling undervisning
a) Godkendelse af valgfag til forårssemesteret 2021. Bilag kommer efter
efterårsferien.
9. Eventuelt
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