Filosofisk studienævn
Referat af studienævnsmøde den 26. september 2018 kl. 9 - 12
Tilstede: Esben Nedenskov Petersen (ENP), Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSM) og
Nikolaj Nottelmann (NIN). Studenterrepræsentant Tim Fløjborg (TIF) og Marius Folden
Pedersen (MFP). Studerende Simone Sommer Degn kom kl. 9.23 (deltog ikke i
behandlingen af pkt. 4). Studiesekretær Marlene Østergaard og studienævnssekretær Lene
Engelstoft (referent).

4. oktober 2018
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Initialer LE

Afbud: Rikke Friis Bentzon (RFB)

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Optagelsestal
Der er optaget 50 bachelorstuderende.
Karrieredag
Filosofi afholder karrieredag d. 9. oktober 2018 kl. 14 – 17. Aftagerpanelets
medlemmer deltager fra kl. 15. Der annonceres via flere kanaler bl.a. Facebook.
b)

De studerende
TIF har været til møde om CampusLife-projektet. Man er gået tilbage til de
oprindelige planer om forbedring af eksisterende lokaler frem for at bygge nyt. TIF
er med i styregruppen, der består af studerende.
TIF orienterede om fagrådsmødet d. 25. september 2018, hvor der blev valgt ny
bestyrelse og godkendt nye vedtægter. De studerende kunne berette om en
uhensigtsmæssig adfærd fra en censor ved sommereksamen. TIF sender
oplysningerne til ENP, som vil informere censorformanden.
TIF har foreslået Dansk mfl, at de kan få læsesalen som fagrådslokale.
TIF har planer om at udarbejde en eventkalender. Studienævnet bad TIF om at
involvere studiementoren i arbejdet.
MFP og Simone kunne fortælle, at der er interesse for at etablere
feedbackgrupper for studerende. Det er hensigten, at feedbacken skal fungere
som et samspil mellem de forskellige årgange. Det er endnu uafklaret, hvordan
det skal fungere i praksis. Der nedsættes et udvalg bestående af ENP, MFP og
Simone, der har til formål at fastlægge formatet. CSM anbefalede
Discussionboard som platform.
MFP kunne fortælle, at planlægningen af Forskningens dag er i gang, men at der
er usikkerhed omkring, hvem der skal facilitere dagen. ENP konstaterede, at de
studerende bestemmer formatet og opfordrede dem til at overveje, hvorvidt
studienævnet kan bidrage.
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MFP orienterede om afholdelsen af symposium d. 20. september 2018. Der var 33
deltagere, og arrangementet var en stor succes. Studienævnet glædede sig over
tilslutningen. En gymnasieklasse har vist interesse i at deltage i det næste møde i
november, hvilket også glædede studienævnet.
c)

Andre
Intet

Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
Ingen sager til behandling
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Gennemgang af anbefaleringer fra møde med eksterne eksperter
Anbefaling a: udarbejdelse af et praktikpladskatalog og kvalitetssikring af
virksomheder
Grundet ressourcemæssige hensyn ønsker studienævnet så vidt muligt at gøre
brug af SDU RIO som ressource frem for selv at have et katalog og frem for selv
at kvalitetssikre.
Anbefaling b: understøttelse af de studerende i den indledende fase; herunder
vejledning i, hvordan de studerende henvender sig til virksomheden
Studienævnet ønsker at opruste bl.a. ved i øget grad at trække på de ressourcer
SDU RIO kan tilbyde.
Anbefaling c: indføre produktspecialer som en valgmulighed i studieordningen
Det er indført som en valgmulighed i studieordning 2017 rev. 2018.
Anbefaling d: skabe en fortælling om, hvad det særligt er, man kan som dimittend
fra Filosofi, som de studerende kan bruge, når de skal søge job
Det arbejdes der på i forskellige sammenhænge bl.a. med undersøgelse af mulige
employabilitetstiltag.
Anbefaling d2: lade det fremgå eksplicit i undervisningen, hvilke formål et kursus
har i forhold til opbyggelsen af kompetencer og deres relevans for fremtidig
beskæftigelse
Studienævnet opfordrer underviserne til, så vidt det giver i mening í forhold til
faget, at indtænke anbefalingen i undervisningen. Studienævnet foretrækker dog
en overordnet eksplicitering af den beskæftigelsesmæssige relevans af det
samlede kursusforløb og vil arbejde på en sådan.
Anbefaling e: tilbyde metodefag som redskabsfag
Studienævnet er positiv over for forslaget. Der arbejdes på det på fakultetsniveau,
da sådanne fag vil skulle udbydes af fakultetet som karriereprofilkurser.
Anbefaling f: overveje om det er et problem, der gør sig gældende på
filosofiuddannelsen og sikre at andre karriereveje er lige så legitime
Studienævnet fastslog, at det ikke er et problem på filosofiuddannelse på
Syddansk Universitet, men der arbejdes målrettet på at understrege, at andre
karriereveje er lige så legitime.
Anbefaling g) at man i studienævnet fortsætter sin praksis med at opsøge enhver
mulighed for tiltag, der kan nedbringe studietiden hos de atypiske studerende med
lange gennemførelsestider
Studienævnet gør alt, hvad der kan gøres.
Der tages stilling til de resterende anbefalinger på næste møde. ENP’s
overvejelser og forslag til handlinger vedlægges som bilag.
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b)

Decentral evaluering af studiestart
Generelt er indtrykket, at tilrettelæggelsen og afviklingen af studiestarten har
været vellykket. Det vurderes således, at den til fulde lever op til SDUs delpolitik
for området
Efter Projektugen og den tilhørende eksamen på 1. semester blev der evalueret
mundtligt på forløbet. Det fremgik her, at de studerende har oplevet Projektugen
som krævende – herunder ift. arbejdsbyrde og faglig sværhedsgrad. Der var dog
samtidig tilfredshed med, at man i og med ugens program følte, at man med det
samme kom ind i studiets emner. Ligesom det også fremgik, at man efter ugens
forløb har fået et klarere billede af uddannelsens indhold. På baggrund af ugens
udfordringer ønskede de studerende mulighed for at udbygge deres
læsekompetencer. Ønsket imødekommes med et kursus d. 4. oktober ved Bjarne
Lind Christensen.
Endvidere kan det bemærkes, at det med studiestartsprøven er lykkedes at
frasortere fem studerende, som ellers senere med stor sandsynlighed ville bidrage
negativt til studiets frafaldstal.
Der var 25, der deltog i rusturen, som forløb godt. Tutorerne er meget velkomne til
at indsende en efterevaluering til studienævnet.
Udover intro på BA var der desuden en enkelt introdag på KA. Samtaler med de
studerende i denne sammenhæng har givet anledning til iværksættelse af et tiltag
omkring et fælles, eksternt orienteret projekt på 1. semester KA, hvor
studielederen fungerer som sparringspartner for de studerende.

c)

Drøftelse af ”Mødet med uddannelsen” og hvilke rekrutteringsaktiviteter studiet
skal deltage i frem mod det kommende optag
Punktet udsættes til næste møde.

d)

Drøftelse af evalueringspraksis og procedurer for andre tilbagemeldinger
Punktet udsættes til næste møde.

e)

Er der tilstrækkelig og klar vejledning om mulighederne for udlandsophold?
Punktet udsættes til næste møde.

Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Opfølgning på problemer ifm. afviklingen af Filosofisk seminar 2
De studerende og fagrådet orienteres om, at studienævnet ikke har fundet
anledning til at ændre i studieordningen.
Ad 8) Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling
Ad 9) Andre sager til behandling
a) Drøftelse af kompetencebeskrivelse på overordnet studieniveau
Punktet udsættes til næste møde.
b)

Ansøgning fra Refleks
Studienævnet besluttede at bevilge kr. 600,75 til tryk af Refleks.

c)

Fastsættelse af dato for julefrokost
Julefrokosten afholdes d. 7. december.

Ad 10) Eventuelt
Intet
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Mødet sluttede kl. 12.00.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

Lene Engelstoft
Studienævnssekretær
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