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1. Godkendelse af dagsorden 29. april 2020
2. Godkendelse af referat 25. marts 2020
3. Meddelelser
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Sagsnr. 20/448

a) Studienævnsformanden
Statusmøde for Uddannelsesberetningen 2020 afholdes 11. maj
Orientering om rekvisition
Orientering om kapacitetstal for det kommende optag (bilag)
b) De studerende
c) Andre

4. Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
(SAGA)
5. Sager til behandling eksamen
a) Eksamensevaluering for vintereksamen 19/20:
Udviklingen i de studerendes deltagelse og præstationer ved prøver
monitoreres, og der igangsættes om nødvendigt tiltag for forbedring
heraf. Studienævnet forholder sig to gange årligt til
karakterfordelingen i eksamensterminen. Studienævnet vurderer om
der skal iværksættes tiltag og handlingsplaner for at rette op på
eventuelle utilfredsstillende forhold.
(bilag)
(Link til den samlede eksamensstatistik)
b) Orientering om eventuel omlægning af eksamener ved
sommertermin grundet nedlukning af universitetet
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c) Godkendelse af eksamensplan (bilag)
6. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Orientering om Uddannelsesberetningen for 2020 herunder
orientering om D-VIP ratio på uddannelserne og gennemgang af
nøgletal.
(bilag)
Fakultetet udarbejder en gang årligt en opgørelse for VIP/DVIPratioen og for STÅ/VIP-ratioen.
Studienævnet forholder sig minimum en gang årligt til opgørelserne.
Såfremt nøgletallet for VIP/DVIP eller STÅ/VIP på uddannelsen er
utilfredsstillende skal studienævnet redegøre nærmere for forholdene
og på baggrund af en undersøgelse i samråd med institutlederen
vurdere, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at rette op på
forholdene.
De specifikke nøgletal udsendes til studienævnene. Grænseværdien
for, hvornår nøgletallet er utilfredsstillende, fremgår af Notat om
SDUs nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser.
(Link til nøgletalsnotat)
Studienævnets behandling af nøgletallet skal fremgå af
studienævnets årshjul. Studienævnets redegørelse, undersøgelse og
handlingsplan skal fremgå af studienævnsreferaterne. Der følges op
overordnet på indikatoren i forbindelse med
Uddannelsesberetningen, og eventuelle tiltag beskrives i
beretningens handleplan.
I forbindelse med Uddannelsesberetningen skal institutlederen
forholde sig til opgørelserne. Såfremt nøgletallet for VIP/DVIP eller
STÅ/VIP på uddannelsen er utilfredsstillende skal institutlederen
redegøre nærmere for forholdene og i samråd med studielederen
vurdere, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at rette op på
forholdene.
7. Andre sager til behandling
a) Adgangskrav på kandidatuddannelsen:
Studienævnet gennemgår en gang årligt årets optag i forhold til
adgangskrav og niveau og vurderer om adgangskravene fordrer, at de
optagne studerende har de fornødne forudsætninger og niveauer for at
kunne gennemføre uddannelsen.
I den forbindelse har studienævnet en strategisk drøftelse af
uddannelsens adgangskrav.
Såfremt nøgletallet for frafald er utilfredsstillende, skal studienævnet
bl.a. vurdere om ændringer i uddannelsens adgangskrav kan nedbringe
frafaldet.
Studienævnet skal i vurderingen af evalueringen inddrage relevante
nøgletal. Universitetets nøgletal og grænseværdier for hvornår et
nøgletal er utilfredsstillende fremgår af Notat om Nøgletal. De specifikke
nøgletal er tilgængelige i Whitebook.
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Link til adgangskravssiden:
https://www.sdu.dk/da/Uddannelse/kandidat/filosofi/Adgangskrav

8. Sager til behandling undervisning
a) Høring om tiltag der skal indgå i nyt fælles koncept for evaluering af
uddannelseselementer (bilag)
b) Håndtering af petita for fordybningsopgaver og formidlingsopgaver
på KA.
c) Drøftelse af online-undervisning og motivation.
9. Eventuelt
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