Filosofisk Studienævn

Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

21. oktober 2020, kl. 9:00 – 12:00
Skype-møde
Esben Nedenskov Petersen og Nikolaj Nottelmann.
Studenterrepræsentant Marius Folden Pedersen og Helle
Ring Rieltoft. Studiesekretær Marlene Østergaard og
studienævnssekretær Stine Bøtchiær (referent).

Fraværende:

Caroline Schaffalitzky de Muckadell

Dato: 22. oktober 2020
Sagsnr.: 20/448

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 21. oktober 2020
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra den 30. september 2020
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Orientering om rekvisition
Rekvisitionen for forårssemesteret 2021 er godkendt. Som i indeværende
semester gøres der brug af D-VIP. Dette gælder for Filosofiens historie 2, hvor
Carsten Fogh Nielsen skal undervise sammen med Peter Wolsing. Desuden
lægger rekvisitionen op til, at vi kun har to valgfag og dermed kun to
overbygningsfag. Dette betyder, at de kandidatstuderende skal finde deres
valgfag et andet sted end på Filosofi.
b) De studerende
Ingen meddelelser.
c) Andre
Ingen meddelelser.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
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a) Forslag til ændring af fagbeskrivelse for Praktisk filosofi 1+2 angående
reglerne om hjælpemidler
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Studienævnet godkendte ændring vedrørende hjælpemidler for Praktisk filosofi
1+2. Under afsnittet Hjælpemidler i fagbeskrivelsen vil nedenstående gælde fra
1. september 2021:
Hjælpemidler
Ingen hjælpemidler bortset fra en oversigt på op til to sider til brug i
forberedelsestiden (max 4800 tegn eksklusive navn, kursustitel og antal anslag).
Antal tegn skal være anført på oversigten og et eksemplar af oversigten skal
afleveres til censor inden spørgsmålet trækkes. Oversigten må ikke bruges ved
selve eksaminationen og indgår ikke i bedømmelsen.
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Revision af evalueringsstrategi for undervisningsevaluering
Beslutning om hvilke spørgsmål der skal indgå i spørgeskemaet.
Studienævnet besluttede at fastholde størstedelen af de eksisterende spørgsmål.
Vedrørende spørgsmålene 6, 8, 9, 10, 12, 13 og 15 blev der ændret i opbygningen
af spørgsmålene for at subjektivere dem yderligere.
Fx ændres ’Der har været mulighed for at få svar på spørgsmål’ til ’Der har været
et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere’. Den
eksisterende evalueringsstrategi fastholdes herudover. Det reviderede
spørgeskema gælder fra og med efterårssemesteret 2020.
b) Er der tilstrækkelig og klar vejledning om mulighederne for
udlandsophold
Studienævnet drøftede den eksisterende tekst på hjemmesiden, og fandt den
ikke tilstrækkelig. Helle fortalte desuden, at hun havde modtaget flere
henvendelser fra studerende, som føler sig forvirrede over, hvor de skal
henvende sig, og hvor de skal starte processen angående udlandsophold. Esben
tilføjede, at han genkendte Helles eksempel som tilbagevendende.
Der har tidligere været afholdt en workshop-dag om udlandsophold, hvor der
desværre ikke var nogle tilmeldte. Det blev efter drøftelsen besluttet at gå videre
til web-gruppen på Fakultetet, for at undersøge muligheden for at tilføje på
hjemmesiden, at man kan henvende sig til både Helle og Nikolaj, da Nikolaj er
VIP-koordinator for udlandsophold på Filosofi.
c) ”Mødet med uddannelsen” og hvilke rekrutteringsaktiviteter man vil
deltage i frem med det kommende optag.
Esben indledte punktet med at lægge op til, at Filosofi deltager, og er
repræsenteret ved alle de rekrutteringsaktiviteter, der er mulighed for, og
lægges op til fra centralt hold - herunder Åbent Hus.
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Studienævnet drøftede videre, hvordan fagene kan præsenteres på hjemmesiden
for kommende studerende herunder drøftelse af, hvordan der skal udvælges
smagsprøver på tekster eller slides fra undervisningen. Det blev aftalt at dele
forslaget angående smagsprøver på hjemmesiden med underviserne på næste
faggruppemøde med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe. Oplægget er pt.
1-2 siders tekst eller artikel på dansk eller engelsk, eksempler på pensa eller
slides.
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d) Forskningsbasering
Studienævnet skal sikre, at der i studieordningen findes en beskrivelse af de
studerendes mulighed for at være i kontakt med forskere og på hvilke måder de
studerende kan indgå i forskningslignende aktiviteter
Studienævnet bekræftede, at den relevante information var tilgængelig.
e) Undervisningsaktivitet
For bacheloruddannelser skal studienævnet sikre, at universitetets
undervisningsgaranti på 12 ugentlige timer i 13 uger overholdes. For
kandidatuddannelser skal studienævnet sikre, at der i løbet af hvert semester (13
uger) som minimum tilbydes 104 undervisningstimer.
Studienævnet bekræftede, at undervisningsgarantien opfyldes på både bachelorog kandidatuddannelsen.
Timetal i E20
Timer pr. uge
1. sem.
2. sem.
3. sem.
4. sem.

BA
13
14
13
13

KA
9,5
9
3 + projektorienteret forløb

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,
er der kun brugt et lille beløb af annuum for 2020. Studienævnet drøftede
forskellige ideer til anvendelse af annuum, bl.a. at give boggaver til alle tutorer,
der deltog i studiestarten 2020 og forplejning til Vinterforedraget.
Studienævnsmedlemmerne blev opfordret til at tænke videre over gode ideer
frem til næste møde.
b) Høring fra rektor Henrik Dam vedr. anbefalinger om medbestemmelse og
medinddragelse på SDU.
Studienævnet gennemgik dele af materialet til høringen og havde en længere
drøftelse af materialet, god samarbejdskultur og evalueringspraksis generelt.
Studienævnet besluttede at indsende følgende svar på høringen:
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Filosofisk Studienævn ønsker, at der bliver taget stilling til hvordan
implementeringen af anbefalingerne sikres, og hvordan der evalueres på
implementeringen.
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Ad 8) Sager til behandling undervisning
a) Godkendelse af valgfag til forårssemesteret 2021
Studienævnet havde ingen indvendinger til valgfagene. Valgfagene for
forårssemesteret 2021 er Etikkens historicitet ved Anders Hee Nørbjerg Poulsen
og Anne-Marie Søndergaard Christensen og Fænomenologien - den filosofiske
strømning, grundproblemerne og aktuelle temaer ved Peter Wolsing.
Ad 9) Eventuelt
Intet til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.54
Næste møde afholdes den 18. november 2020, kl. 9.00 til 12.00.
Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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