Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Tidspunkt:
Mødeleder:

Filosofisk Studienævn
24-02-2021
9-12
Esben Nedenskov Petersen

Link til online
mødeforum:

Deltag i Skype-møde

Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden 24. februar 2021
2. Godkendelse af referat 27. januar 2021
3. Meddelelser

Sagsnr.: 21/2427

a) Studienævnsformanden
- Orientering om rekvisition til efterårssemesteret 2021
- Orientering om stillingsopslag vedrørende tutorer og
studiegruppefacilitatorer
b) De studerende
c) Andre
-Orientering om studienævnets annuum for 2021
Studienævnsbevilling 2021 er 19.918 kr. (bilag)

4. Merit- og dispensationsansøgninger
(SAGA) (jf. lukket punkt)
5. Sager til behandling studieordninger
Gennemgang af studieordninger med henblik på eventuelle ændringer ift.
besparelser. Forslag til ændringer i følgende fag:
a) Filosofiens Historie 2 (bilag)
b) Filosofiens Historie 3 (bilag)
c) Justering af førsteårsprøven:
Forslag om at sløjfe Projektugen fra førsteårsprøven
Yderligere studieordningsændringer
d) Eksistens, praksis og forståelse (bilag)
e) Praktisk filosofi 1 og 2 (bilag)
f) Videnskabsteori 1 (bilag)
g) Studieintensitet (bilag)
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6. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Studiestartsundersøgelsen (bilag)
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
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.
Herunder tage stilling til, om det mundtlige gruppeoplæg i Eksistens,
praksis og forståelse skal sløjfes i år.
8. Sager til behandling undervisning
a) Kursusplaner for forårssemesteret 2021 til orientering for studienævnet
(bilag)
b) Evaluering af Verdensmålsforløbet (1 ECTS) (bilag)
9. Andre sager til behandling
a) Høring om Karriereprofilfag
Se bilag med udkast til høringssvar samt opdaterede fagbeskrivelser (bilag)
b) Studiemiljø
Hvad kan vi gøre for studiemiljøet i dette semester?
c) Indstilling til undervisningsprisen 2021
d) Ansøgning om midler til foreningsdrift fra TIDskrift
10. Eventuelt
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