Filosofisk Studienævn

Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

24. juni 2020, kl. 9:00 – 12:00
Skype-møde
Esben Nedenskov Petersen, Caroline Schaffalitzky de
Muckadell og Nikolaj Nottelmann. Studenterrepræsentant
Marius Folden Pedersen og Simone Sommer Degn.
Observatør studerende Helle Ring Rieltoft. Studiesekretær
Marlene Østergaard og studienævnssekretær Stine Bøtchiær
(referent).

Dato: 2. juli 2020
Sagsnr.: 20/448

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 24. juni 2020
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 27. maj 2020
Referatet blev godkendt med en mindre tilføjelse under punkt 9b.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Suppleant for VIP-medlemmer i studienævnet
På sidste studienævnsmøde blev det nævnt, at Simone Sommer Degn
udtræder af studienævnet, da hun færdiggør sin kandidatuddannelse, og at
der ikke er en suppleant for studentermedlemmer i studienævnet. Lasse
Nielsen er suppleant for VIP-medlemmer i studienævnet.
Studietidsmatricen
Studienævnet skal med jævne mellemrum forholde sig til studietidsmatricen.
Seneste gennemgang af matricen er sket i forbindelse med udarbejdelsen af
Uddannelsesberetningen 2020.
Professorat i Filosofi
Professoratet i Filosofi er blevet besat, og der er ansat to nye professorer;
Anne-Marie Søndergaard Christensen og Mikkel Gerken.
Undervisningen i efterårssemesteret 2020
Som det ser ud nu, forbereder universitetet sig på, at undervisningen i
efterårssemesteret 2020 skal foregå under skærpede afstandskrav, hvilket vil
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betyde, at der vil være meget begrænset lokalekapacitet. Der lægges op til at
håndtere dette ved at indføre ’fremmøderul’, så kun halvdelen af de
studerende er fysisk til stede i den ene uge - og omvendt i den anden uge.
Underviserne på Filosofi har betænkeligheder ved denne metode, da det vil
være problematisk at finde en metode, hvor det fungerer for begge grupper
af studerende. Håbet er, at der bliver frihed til at finde egne løsninger på
denne udfordring.
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Ny studiementor
Da Simone Sommer Degn færdiggør sin kandidatuddannelse dette semester,
er Helle Ring Rieltoft blevet ansat som ny studiementor. Helle og Simone er
allerede i gang med overdragelsen af opgaver. Desuden kan det meddeles, at
Helle også skal være tutor for kandidaterne ved studiestarten 2020.
Logik
Der var 38 studerende tilmeldt ved sommereksamen. 24 studerende er gået
op til eksamen i Logik. Heraf er 22 bestået, 2 er ikke bestået og 14 er
udeblevet. Det er ikke nødvendigvis de udeblevne studerende, som frafalder
uddannelsen, men studienævnet vil fortsat arbejde på at adressere
udfordringen med frafald.
Simone udtræder af studienævnet
Det er Simones sidste studienævnsmøde i dag. Esben ønskede på vegne af
studienævnet at takke Simone for hendes indsats i nævnet. Esben takkede
også for Simones indsats som studiementor. Det har både været prisværdigt
og forbilledligt, at Simone har set de studerendes behov og ændret
studiementorens arbejde til en form, som bl.a. er blevet mere online.
b) De studerende
Simone meddelte, at der har været afholdt nogle flere quizzer med
succes siden sidst. Der har været 6 til 10 deltagere, og det har været
ganske fornøjeligt for de medvirkende.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Kort evaluering af det forgangne år - Evaluering af
dokumentationspraksis i forbindelse med den løbende drift af studiet.
Fakultetets tilbagemelding på Uddannelsesberetningen 2020 kendetegner en
velfungerende dokumentationspraksis, hvilket også er
studienævnsmedlemmernes egen opfattelse.
b) Godkendelse af program for studiestarten
Den begrænsede lokalekapacitet i efterårssemesteret 2020 vil også påvirke
vores studiestartsaktiviteter og studiestartsprogram. Alle oplægsholdere der
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er med i studiestartsprogrammet, har indtil nu indvilliget i at dublere deres
oplæg, så de nye studerende alle får mulighed for at deltage i oplæg, på
trods af at de er opdelt i to hold.
Studienævnet kunne godkende programmet for studiestarten i sin
nuværende form, men det forventes at programmet revideres og
præsenteres for studienævnet igen på næste møde den 19. august.
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c) Forslag om ændring af adgangskrav til bacheloruddannelsen; fra
optaget 2022 skal ansøgere have opnået 5,0 i gennemsnit i Dansk A.
Det er foreslået at ændre adgangskravene til bacheloruddannelsen fra
optaget 2022. På baggrund af analyser af frafaldstal, som Analyse og Kvalitet
på SDU har hjulpet med at udføre, har det vist sig, at der er et større frafald
på bacheloruddannelsen blandt studerende med karakteren 4 i Dansk i den
adgangsgivende eksamen.
Studienævnet diskuterede forskellige scenarier på baggrund af analyserne,
og besluttede, at fastsætte et adgangskrav på 5,0 i karaktergennemsnit i
Dansk A gældende fra og med bacheloroptaget 2022.
Ad 6) Andre sager til behandling
a) Dato for karrieredag og møde med aftagerpanel i efteråret 2020
Det besluttes at efterårets møde med Aftagerpanelet afholdes via Zoom.
Datoen fastsættes efter sommerferien.
Fastsættelse af dato for Karrieredagen i efteråret udsættes ligeledes til
senere, da afstandskrav ift. COVID19 kan nå at ændre sig endnu.
b) Fastsættelse af datoer for studienævnsmøder i efteråret 2020
Studienævnets mødedatoer for efterårssemesteret 2020 blev fastsat til:
30. september, 21. oktober, 18. november, 16. december og 27. januar 2021.
Alle dage fra 9:00 til 12:00.
c) Information om arrangementet Filosofi i Skolen til Religionernes dag
2020.
SDU-projektet Filosofi i Skolen ved Caroline Schaffalitzky lægger hus til
Religionernes dag 2020. Religionernes dag arrangeres af
Religionslærerforeningen og årets tema er ”At filosofere med børn”.
Fordi SDU lægger hus til, skal studerende ved Filosofi og Religionsstudier ikke
betale deltagerprisen (men får dog heller ikke forplejning). Studerende der
er interesserede i at deltage, bedes henvende sig til Caroline for info om
adgang til dagen.
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d) Status på diverse forsøgs- og udviklingsprojekter som Filosofi
deltager i
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Pilot med fag vedr. FN’s verdensmål
Faget Introduktionsforløb om verdensmålene for bæredygtig udvikling fylder
1 ECTS. Faget er placeret på 1. semester i forbindelse med Praktisk Filosofi 1
og 2, som fra 1. september 2020 fylder 14 ECTS. Lasse, Anne-Marie og
Anders, som skal undervise på Praktisk Filosofi 1 og 2, vil gøre de studerende
opmærksomme på at følge Introduktionsforløb om verdensmålene for
bæredygtig udvikling, da det kører sideløbende al anden undervisning og
udelukkende online.
Digitalisering af uddannelsen
Uddannelsen skal deltage i dette pilotprojekt, som er en mulighed for at
adressere nuværende udfordringer med studieintensitet. En udvidet brug af
digitale redskaber vil kunne bruges til at stilladsere studerendes aktivitet
udenfor undervisningen og potentielt også til stilladsering af peer-feedback.
Nyt LMS-system
Marius redegjorde kort for SDU’s nye LMS-system itslearning, som skal
erstatte det nuværende BlackBoard.
Marius har set tests af itslearning, som umiddelbart ser ud til at være meget
overskueligt og brugervenligt. itslearning skal udrulles på Humaniora i januar
2021. På et studienævnsmøde i efteråret vil studienævnet drøfte, hvordan
input og ønsker fra studerende evt. kan indsamles og videregives til
udviklerne af systemet. Marius og Esben tilføjede, at Inger Marie fra SDU
Universitetspædagogik allerede er opmærksom, og indsamler erfaringer og
input fra studerende.
Employabilitet
Employabilitetskompasset er en ressource for studienævn og undervisere,
man kan plukke fra, hvis man har lyst. Man er ikke forpligtet til at anvende
det. Information om employabilitetskompasset er tidligere blevet delt på et
medarbejderseminar på Institut for Kulturvidenskaber.
Studienævnet har allerede iværksat tiltag for at forbedre employabiliteten på
uddannelsen ved at indføre et obligatorisk projektorienteret forløb med
indlagt CMS-forløb på den 1-faglige kandidats 3. semester, men vil i tillæg
også drøfte kompasset på et senere møde i 2020.
e) Forslag om at referater fra studienævnsmøder sendes til undervisere
ved Filosofi på mail.
På faggruppemøde den 23. juni blev underviserne ved Filosofi spurgt, om de
ønsker at modtage referater fra studienævnsmøder via mail. Faggruppen
svarede ja, og Stine vil sørge for at fremsende referaterne fremover til både
faggruppen og studiementoren.
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Ad 7) Sager til behandling undervisning
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a) Undervisningsevaluering for forårssemesteret 2020 herunder
studiemiljø:
Studienævnet skal i forbindelse med gennemgangen af
studenterevalueringerne vurdere de studerendes tilbagemeldinger
vedr. studiemiljø og om nødvendigt viderebringe problemstillinger
og/eller bekymringer hos de studerende til de rette instanser.
På uddannelsesrådsmødet den 30. april 2020 blev det vedtaget, at
studienævnene, som led i et nyt fælles koncept for evaluering af
uddannelseselementer, hvert semester skal indsende rapporter, som i
opsummerende form fortæller om uddannelsernes evalueringsresultater.
Rapporterne skal indsendes til Fakultetet med henblik på offentliggørelse på
en fælles fakultetsside. Formålet med offentliggørelsen er bl.a at synliggøre,
at studienævnene bruger evalueringerne til at sikre og styrke kvaliteten af
uddannelserne. Det bliver en generel og opsummerende evaluering, så ingen
fag vil blive beskrevet i detaljer i forbindelse med offentliggørelsen.
Studienævnet bemærkede, at overgangen til online-undervisning bliver
fremhævet som vellykket i flere fag. Overordnet er tilbagemeldingerne på
alle kurser positive - også ift. undervisere og fagudbud.
Studienævnet vil have fokus på at forholde sig til evalueringspraksis med
henblik på at præcisere enkelte spørgsmål i evalueringsskemaet frem mod
næste semesters undervisningsevaluering.
b) Status på projektorienterede forløb i efteråret 2020
Det obligatoriske projektorienterede forløb på den 1-faglige kandidats 3.
semester, vil også gælde for de studerende, som er på 2. semester på nu.
2-faglige kandidater kan også få projektorienteret forløb - dog er det kun for
1-faglige kandidater, at projektorienteret forløb er obligatorisk.
Helle, som er én af de studerende, der skal i projektorienteret forløb i
efteråret, fortalte, at de alle er i gang med at finde praktikpladser. De er
desuden også alle tilmeldt CMS-forløbet, som indgår i projektorienterede
forløb. Simone og Helle har arbejdet på et dokument om tips og tricks til
projektorienteret forløb, som snart kan sendes ud til de studerende, der skal
finde praktikplads i efteråret.
Der er ikke fastsat en dato for, hvornår kontrakter med praktikpladser, skal
være klar. Studienævnet besluttede at deadline for dette, er den 17. august.
Ved næste studieordningsrevision kan en fast deadline for indlevering af
kontrakter skrives ind i fagbeskrivelsen for projektorienteret forløb.
Ad 10) Eventuelt
Marius nævnte, at han på sit sidefag i Psykologi har modtaget et nyhedsbrev
for studerende på uddannelsen. Det er forfattet af en VIP-ansat og en
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studentermedhjælper. Studienævnet drøftede kort mulighederne og
begrænsningerne - primært økonomi - ved forslaget. Esben vil dog sammen
med Helle undersøge, hvad der er muligt indenfor de nuværende rammer,
ift. at producere et nyhedsbrev eller lignende, når Helle starter som
studiementor.
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Mødet sluttede kl. 11:58.
Næste møde afholdes den 19. august 2020, kl. 9.00 til 12.00.
Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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