Filosofisk Studienævn

Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

18. november 2020, kl. 9:00 – 12:00
Skype-møde
Esben Nedenskov Petersen, Caroline Schaffalitzky de
Muckadell og Nikolaj Nottelmann. Studenterrepræsentanter
Marius Folden Pedersen og Helle Ring Rieltoft.
Studiesekretær Marlene Østergaard og
studienævnssekretær Stine Bøtchiær (referent).

Dato: 19. november 2020
Sagsnr.: 20/448

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 18. november 2020
a) Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt under 7b;
Godkendelse af Filosofisk Dialog som individuel tilrettelagt aktivitet på
baggrund af valgfag.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 21. oktober 2020
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Orientering om eksamensplan
Esben meddelte kort, at eksamensplanen for vinter 20/21 er klar, og følger den
struktur, der også har været benyttet i tidligere år.
Orientering om udbud i forårssemesteret 2021
Esben orienterede om udbuddet af valgfag i forårssemesteret 2021. I tillæg til de
to valgfag, som udbydes på Filosofi, er følgende fire valgfag godkendt:
Interactivity and cognition in organizations; Bandeord, hadtale, dialekter mm. about the dark side of language (undervises på tysk); Human rights now;
Feminisme før og efter MeToo.
Studienævnet drøftede herefter kort proceduren for godkendelse af valgfag, og
det blev aftalt, at studienævnet skal inddrages.
Valg til studienævn for studenterrepræsentanter
Valget afholdes den 24. og 25. november 2020.
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Orientering om faggruppemøde
Seneste faggruppemøde handlede bl.a. om uddannelsesregnskabet og studiets
nøgletal. Der var i faggruppen stemning for at holde en seminardag om den
filosofiske kanon som en tværgående aktivitet.
Desuden blev samlæsning for overbygningsfag drøftet, og faggruppen blev
orienteret om, at der er penge tilbage i annuum, der kan søges hvis relevant.
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b) De studerende
De nuværende studenterrepræsentanter, Marius og Helle, vil forsøge at opfordre
studerende om at stille op, idet Marius ikke genopstiller, og Helle går på barsel
fra februar 2020.
a) Andre
Orientering om skema for forårssemesteret 2021
Marlene havde sørget for bilag med skemaer for forårssemesteret 2021.
Orientering om antal plagiatsager
Stine meddelte, at der ved sommereksamen 2020 ikke havde været indberettet
plagiatsager på Filosofi.
Studienævnet drøftede i forlængelse heraf udviklingen i antal plagiatsager på
Humaniora, hvor der generelt ses en stigning i antal plagiatsager, som ikke ses på
Filosofi. På baggrund af dette besluttede studienævnet at sende ny vejledning til
plagiattjek ud til studiets undervisere inden den forestående eksamensperiode.
Caroline havde en forespørgsel til Esben, om gerne at orientere studienævnet om
emner fra møder i Uddannelsesrådet, når det er relevant. Esben svarede, at det
gjorde han gerne, når der var ønske om det.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
a) Indkaldelse af ændringer til studieordningerne med ikrafttrædelse 1.
september 2021
Studienævnet har løbende i 2020 behandlet ændringer og forslag til ændringer til
studieordningerne. Stine samler op på disse, som alle træder i kraft 1. september
2021.
b) Ændringer i eksamensbestemmelser for mundtlige prøver ved
vintereksamen 2020/2021
Studienævnet skal beslutte, om eksamensbestemmelserne for fag med
mundtlige prøver skal justeres på baggrund af omlægningen til online
eksamensafvikling ved vintereksamen 2020/2021. Fag og eventuelle ændringer i
eksamensbestemmelserne kan ses i skemaet nedenfor:
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c) Bilag til bachelorkontrakter
Skal vejledningsplanen afleveres som bilag til bachelorkontrakten sammen med
petitum og projektbeskrivelse?
Studienævnet besluttede at kun fastholde kravet om, at der afleveres petitum og
projektbeskrivelse samme med bachelorkontrakten.
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Uddannelsesregnskab for 2019
Der er et underskud på uddannelsesdriften i regnskabet - primært fordi der er
forholdsvist få studerende på uddannelsen. Regnskabet kan forbedres ved at
mindske frafald på både bachelor- og kandidatstudiet.
b) Gennemgang af uddannelsernes nøgletal. Studienævnet forholder sig
minimum en gang årligt til uddannelsernes nøgletal for studietid, frafald,
ledighed og optag.
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Esben gennemgik nøgletallene for studietid, frafald, ledighed og optag.
Studietidsmatricen behandles ikke på studienævnsmøder - det kan dog nævnes,
at den er gennemgået sidste gang den 27. oktober 2020. Generelt kan der
konstateres en positiv udvikling i uddannelsens nøgletal.
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Frafald på bacheloruddannelsens første år er gået væsentligt ned fra 31,7%
sidste år til i år at være 21,4%. Frafald på kandidatuddannelsen har desværre ikke
fulgt samme mønster, hvor frafaldet i år er på 13,5%.
Studietiden på både bachelor- og kandidatuddannelsen er forbedret.
Ledighed betegnes som dimittendledighed i 4. - 7. kvartal efter endt uddannelse.
SDU Analyse vil i løbet af januar 2021 offentliggøre sektortallet, som årgangen af
kandidater fra 2018 måles på. Tallene indtil 6. kvartal for 2018-årgangen tyder
dog på, at tallene for 4.-7. kvartal bliver markant bedre end for 2017-årgangen,
hvor ledigheden ramte 56%.
Ad 7) Andre sager til behandling
a) Ideer til forvaltning af annuum 2020
Grundet forårets nedlukning af SDU og den nuværende situation med Covid-19,
har studienævnet stort set intet brugt af annuum for 2020. Studienævnet
drøftede muligheden for at ansætte én eller flere personer til at foretage en
uddybende studiemiljøundersøgelse for Filosofi, hvor lønkronerne kunne tages af
annuum. Stine undersøger dette nærmere.
b) Godkendelse af Filosofisk Dialog som individuel tilrettelagt aktivitet på
baggrund af valgfag
Studienævnet drøftede indholdet af materialet, og konstaterede, at det er et
godt tilbud til de filosofistuderende. Det kan efter mødet undersøges hos
Fakultetet, om deltagelse i kurset i Filosofisk Dialog kan forhåndsgodkendes som
en del af en individuel tilrettelagt aktivitet.
Ad 8) Eventuelt
Intet til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.27.
Næste møde afholdes den 16. december 2020, kl. 9.00 til 12.00.
Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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