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Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

Fraværende:

11. december 2019, kl. 10:00 – 13:00
O-77
Esben Nedenskov Petersen, Caroline Schaffalitzky de
Muckadell og Nikolaj Nottelmann. Studiesekretær Marlene
Østergaard, studiementor Simone Sommer Degn og
studienævnssekretær Stine Bøtchiær (referent).

Tobias Asmussen og Marius Folden Pedersen.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 11. december 2019
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 6. november 2019
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Orientering vedr. valg til studienævnet
I forbindelse med valg til studienævnene for studenterrepræsentanter for
året 2020 er Marius Folden Pedersen og Simone Sommer Degn blevet valgt.
Ligestillingstiltag på studiet
Tre kollegaer på studiet har udarbejdet et dokument, der beskriver
ligestillingstiltag, der er under udarbejdelse. Studienævnet vil blive
præsenteret for dette på næste møde. Simone tilføjede til dette, at der er
blevet oprettet en gruppe for kvindelige studerende, der mødes og
diskuterer filosofiske emner af interesse.
Uddannelsesberetning
Uddannelsesberetningen for 2020, skulle afleveres i december 2019.
Arbejdet med uddannelsesberetningen er imidlertid blevet udskudt, da
statusmødet først afholdes i maj måned. Der er således tæt på kun 1
studieår imellem den nye og gamle uddannelsesberetning. Esben opfordrer
til at medtænke hvordan verdensmålene kan figurere i uddannelsen i de
enkelte fag. Der lægges op til at underviserne på uddannelsen medvirker til
at afklare, hvorvidt et eller flere verdensmål er relevante i de enkelte fag.
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Faggruppemøde
Der har været afholdt faggruppemøde med deltagelse af Lone Granhøj og
Mette Marburger fra Uddannelse og Kvalitet. Mødet forløb fint, og der var
en konstruktiv snak om brug og anvendelse af Odin.
b) De studerende
Intet.
c) Andre
Tak fra NKiF
Foreningen afholdt arrangement den 15. november, hvortil
studienævnet havde bevilget et beløb til forplejning. Arrangementet
forløb godt, og havde ca. 15 deltagere som bestod af både
undervisere og studerende fra forskellige årgange. Der var masser af
spørgsmål til foredragsholderen og en god debat.
Green Metric World University Rankings
SDU er blevet det bedst placerede danske universitet og ligger
desuden som nr. 39 ud af 780 universiteter på listen.
Budget
Der er d.d. 1500 kr. tilbage i 2019-budgettet.
Datoer for hjemmeopgaver
Simone fremlagde en efterspørgsel, der især var rejst fra de nyeste
studerende i forbindelse med generalforsamling i Fagrådet. Der
efterlyses et overblik over datoer for alle hjemmeopgaver inkl.
pensumreducerende opgaver ved semesterstart, så det er lettere at
få overblik over, hvilke arrangementer på studiet, man kan deltage i.
Marlene vil samle datoerne for alle hjemmeopgaver i et dokument,
der kan bruges af fagrådet og evt. også af undervisere. Der kan
desuden opfordres til at datoer for hjemmeopgaver desuden
fremgår i semesterplanerne.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
Uddybning af afsnit om prøveformer i studieordningen
Esben har skrevet et udkast til den uddybende tekst, der skal indsættes i
studieordningerne for hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen.
Esben skriver nyt udkast, som studienævnet får til gennemsyn, hvor der
tilføjes en beskrivelse af de enkelte eksamensformer, og hvad den
pågældende eksamensform indebærer.
Studienævnet tilføjer til dette, at den eksamensform, der er valgt på de
enkelte fag, er valgt så de på bedst mulige måde lever op til både muligheder
og krav i de enkelte fags fagbeskrivelse.
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Indkaldelse af ændringer til studieordningen
Hvis der er ændringer eller forslag til ændringer til fagbeskrivelser,
eksamensform eller andet i studieordningerne, skal det fremlægges snarest i
studienævnet, da der er mulighed for at redigere disse i tidsrummet februar
til marts for ændringer gældende pr. 1. september 2021.
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
Gennemgang af studiets nøgletal for ledighed, dimittender, frafald,
studenterbestand, studietid etc.
Studienævnet drøftede nøgletallene, og glædede sig over de steder, hvor der
hvor der er sket forbedringer. Studienævnet har allerede identificeret steder,
hvor der kan sættes ind med henblik på forbedringer af nøgletal i den
kommende tid.
Vedrørende gennemførselstid er det ganske få studerende, der er meget
forsinkede, som påvirker nøgletallene kraftigt. Der er kun 4 studerende, der
er forsinket i mere end 1 år. Studerende der er forsinket mere end 1 år, må
antages at have modtaget en dispensation, hvilket studienævnet ønsker at
gøre opmærksom på i forbindelse med den forestående
uddannelsesberetning, hvor nøgletal også gennemgås. Desuden forventes
det i de kommende år, at nøgletallene forbedrer sig som en følge af
fastholdelsen af studienævnets konsekvente linje i dispensationssager.
Vedrørende frafald, er kandidatuddannelsen på linje med sidste år med et
frafald på 4,8%. På bacheloruddannelsen er frafaldet for 2019-optaget på
31,7%. Studienævnet påpeger, at der fra år til år vil være statistiske udsving i
disse tal. Der er fundet en sammenhæng ift. karakterkvotienten på de
optagne studerende på bacheloruddannelsen - frafaldne studerende har et
karaktergennemsnit på 6,5 fra gymnasiet, mens gennemsnittet blandt ikke
frafaldne er 7,5. Fra optaget 2020 fastsættes en kvotient på 6,0 for optag på
uddannelsen, hvilket studienævnet ser positivt på i lyset af den nævnte
sammenhæng.
Vedrørende ledighed for dimittender er der i 4. til 7. kvartal for
dimittendårgangen på 10 kandidater i 2017 (optaget i 2012 eller før) en
ledighed på 55,6%. Der er umiddelbart ikke noget sammenligningsgrundlag,
da uddannelsen i de seneste år, har været klassificeret som lille uddannelse,
hvor man ikke opgjorde tallene.
Timetalsopgørelser
Studienævnet gennemgik tallene for undervisningsaktivitet, og kunne
konstatere at ingen fag har mindre undervisning end det krævede (156
t/semester for bachelor og 104 t/semester for kandidat). Studienævnet fandt
derfor ikke anledning til at iværksætte initiativer.
Opsamling fra Karrieredag og Aftagerpanelsmøde den 29. oktober
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Karrieredagen forløb godt. Der var ca. 18 studerende mødt op. Efterfølgende
er der blevet fremsat ønsker fra studerende, om at skabe mulighed for at
stille spørgsmål én til én til oplægsholderne på Karrieredagen.
Ad 7) Andre sager til behandling
Mødedatoer for studienævnsmøder i forårssemesteret 2020
Studienævnet fastlagde disse datoer for forårssemesteret 2020:
29. januar, 19. februar, 25. marts, 29. april, 27. maj, 24. juni og 19. august.
Høring vedr. Vademecum. Høringsfrist 10. januar
Studienævnet gennemgik materialet, og havde ingen indvendinger udover et
opklarende spørgsmål, der stiles til Fakultetet.
Ansøgning om midler fra Alumneforeningen
Ansøgning om midler til julearrangement i Alumneforeningen på 800 kr.
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen.
Ansøgning om midler fra studenterforening
Ansøgning om midler til julearrangement i studenterforening for kvindelige
studerende på 700 kr. Studienævnet besluttede at imødekomme
ansøgningen.
Ansøgning om midler - ekstraudgifter i forbindelse med julefrokost
Ansøgning om midler til ekstraudgifter på 700 kr. i forbindelse med studiets
julefrokost den 6. december. Studienævnet besluttede at imødekomme
ansøgningen.
Ad 8) Sager til behandling undervisning
Slutevaluering af undervisning
Overordnet ser evalueringerne rigtig pæne ud. Der er nogle kommentarer
vedr. studiestartsprøven og afvikling af denne. Studienævnet finder ikke
anledning til at iværksætte initiativer på baggrund af dette, da der fra næste
optag i 2020 kommer en ny studiestartsprøve, hvor bl.a. e-læringsforløbet
How to Uni indgår.
I nogle fag har der været meget få udfyldte evalueringer. Studienævnet
ønsker på den baggrund, at tidspunkter for evalueringer skal indgå i
kursusplanerne. Kursusplanerne gennemses på studienævnsmøde i januar.
Mødet sluttede kl. 13:00
Næste møde afholdes den 29. januar 2020, kl. 9.00 til 12.00 i Dewey.
Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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