Det Humanistiske Fakultet

Dagsorden
Studienævn:
Dato:
Tidspunkt:
Mødeleder:

Filosofisk Studienævn
27-01-2021
9-12
Esben Nedenskov Petersen

Link til online
mødeforum:

Deltag i Skype-møde

Sagsnr.: 21/2427

Konstituerende møde
1. Valg af næstformand, jf. §§ 20 og 41 i Vedtægt for Syddansk Universitet
(bilag)
2. Godkendelse af forretningsorden (bilag)
3. Delegation af afgørelseskompetence til formand og sekretariat (bilag)
4. Orientering om regelgrundlag for studienævnets arbejde (bilag)
Ordinært møde
Punkter til drøftelse
1. Godkendelse af dagsorden 27. januar 2021
2. Godkendelse af referat 16. december 2020
3. Meddelelser

a) Studienævnsformanden
b) De studerende
c) Andre
-Koordinering af små hjemmeopgaver

4. Merit- og dispensationsansøgninger
(SAGA) (jf. lukket punkt)
5. Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Rekruttering
Uddannelsen forholder sig løbende til, hvilke aktører, der er relevante for
uddannelsen at have relationer til. Uddannelsen forholder sig løbende til sin
kommunikationsindsats overfor sine målgrupper.
b) Studiestart
Studienævnet påbegynder planlægningen af studiestarten.
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c) Aftagerpanel
Årshjul for arbejdet med aftagerpanelet (bilag)
d) Studieadministration
Studienævnet sikrer, at uddannelsen har gennemsigtighed i sagsgange
for studieadministration og den forventede svartid for sager i
studienævnet er offentlig tilgængelig. Desuden er referater fra møder i
studienævnet offentligt tilgængelige.
e) Årshjul
Godkende årshjul for studienævnets arbejde i 2021 (bilag)
6. Andre sager til behandling
a) Høring om karriereprofilfag (bilag)
b) Studienævnets holdning til online møder og offentlige møder
c) Høring blandt studerende og medarbejdere om forsknings- og
ytringsfrihed (bilag)
d) Fastsættelse af dato for Karrieredag.
7. Sager til behandling undervisning
a) Evaluering af How to Uni og How to Kandidat (bilag)
b) Godkende sammenfatning af undervisningsevaluering der skal ligge på
hjemmesiden (bilag)
c) Kursusplaner for forårssemesteret 2021 til orientering for studienævnet
(bilag)
d) Evaluering af verdensmålsforløb (1 ECTS) (bilag)
8. Sager til behandling studieordninger
a) Gennemgang af studieordninger med henblik på eventuelle ændringer ift.
besparelser (link til Odin).
Eventuelle ændringer til studieordningerne skal være på plads senest ved
studienævnsmødet i februar.
b) Tilpasning af studieordning i forhold studieintensitet (bilag)
9. Eventuelt
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