Filosofisk Studienævn

Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

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

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 25. marts 2020
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt; 9c: Afleveringsdato
for petitum for bachelorprojekter.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 19. februar 2020
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Aflyst aftagerpanelmøde
Grundet Covid-19-krisen blev aftagerpanelmødet den 17. marts aflyst.
Workshop om projektorienteret forløb
Da SDU er lukket ned i øjeblikket afholdes workshoppen om
projektorienteret forløb den 2. april som en online session.
Møde i censorkorpset
Der har været afholdt møde i censorkorpset. Det var et fint møde uden
særlige opmærksomhedspunkter. Det blev dog problematiseret, at der kan
være udfordringer med hensyn til anonymitet i forbindelse med
eksamensklager.
Ny masteruddannelse
Esben fortalte, at han er blevet kontaktet af det Samfundsvidenskabelige
Fakultet med henblik på at levere en del af et 5-ECTS-kursus til en helt ny
masteruddannelse indenfor responsible business og business ethics.
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b) De studerende
Marius fortalte, at han har kontaktet studerende på de forskellige
årgange for at høre, hvordan det går med online-undervisningen. De
studerende havde stor forståelse for situationen, men synes, at det
kan være udfordrende pludselig at skulle studere mestendels på
egen hånd. Desuden savnede mange studerende de diskussioner,
der følger med timerne, når man er sammen i undervisningslokalet.
c) Andre
Caroline gjorde opmærksom på, at der grundet den usædvanlige
situation er givet en bemyndigelse til prodekanen, der kan træffe
beslutninger om ændringer i studieordningen. Det blev dog i den
forbindelse bemærket, at man ikke har haft nogen grund til
bekymring herom, da fakultetet lægger op til at følge
studienævnenes anbefalinger i de situationer, hvor bemyndigelsen
har været benyttet til omlægning af fag, og da man alene har til
hensigt at benytte bemyndigelsen i forbindelse med nødvendige
omlægninger af fag i forbindelse med SDUs nedlukning.
Stine orienterede om, at der har været 1 eksamensklage på studiet i
det akademiske år 18/19.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling eksamen
Godkendelse af eksamensplan for forårssemesteret 2020
Studienævnet godkendte eksamensplanen uden kommentarer.
Ad 6) Sager til behandling studieordningen
a) Godkendelse af fagbeskrivelse for Introduktionsforløb om
verdensmålene for bæredygtig udvikling (1 ECTS)
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen.
b) Godkendelse af nedskrivning af Praktisk Filosofi 1 og 2 fra 15
ECTS til 14 ECTS
Studienævnet godkendte ændringen af fagbeskrivelsen, der kun vedrører
ECTS-vægtningen.
c) Drøfte mulig ændring vedr. fagbeskrivelse for Filosofisk
Formidlingsseminar
Studienævnet drøftede fagbeskrivelsen for Filosofisk Formidlingsseminar
herunder placeringen af 3 x 3 timer i januar. Der kan med fordel præciseres
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en smule i fagbeskrivelsen, at årsagen til at der er placeret timer her, er at
det er her udprøvningen af faget der finder sted.
Ad 7) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Studiestartsundersøgelsen (link til Clickview)
Studienævnet bemærkede, at resultaterne af studiestartsundersøgelsen er
fuldt acceptable. Det bemærkes dog, at der med 14 respondenter ikke er en
høj svarprocent. Desuden glædes studienævnet over, at tallene for
studievaner er forbedrede, efter at der sidste år blev iværksat nye tiltag for
at styrke området. Disse tiltag vil studiet fastholde fremadrettet.
b) Studienævnets holdning til midtvejsevaluering under SDU’s
nedlukning
På baggrund af omstændighederne relateret til Covid-19 drøftede
studienævnet proceduren omkring midtvejsevalueringer. Studienævnet var i
den forbindelse enige om, at overgangen til fjernundervisning kan gøre det
mere relevant at spørge til de studerendes oplevelse af denne. Underviserne
opfordres derfor til at gøre dét i stedet for at foretage den sædvanlige
midtvejsevaluering.
c) Seneste uddannelsesregnskab (bilag)
Punktet udskydes, da bilag ikke var tilgængeligt.
Ad 8) Andre sager til behandling
Ansøgning om midler fra studerende Bjørn Skjold Madsen til støtte af
publicering af tidsskriftet TIDsskrift. Studienævnet imødekom ansøgningen
med en samlet bevilling på 1000 kr.
Desuden vil Nikolaj igennem Dansk Filosofisk Selskab forsøge at koordinere
søgning af finansiel støtte til TIDsskrift fremadrettet, da tidsskriftet har lokale
redaktioner på flere universiteter.
Ad 9) Sager til behandling undervisning
a) Fagbeskrivelse for Digital Humaniora - høring
Studienævnet drøftede fagbeskrivelsen. Studienævnet havde følgende
kommentarer, som er indgivet i et høringssvar til Fakultetet:
•
•

Vi opfordrer til, at det med fagbeskrivelsen kræves, at der gøres brug af
cases i undervisningen.
Vi finder det vigtigt at sikre, at underviserne på kurset har
dokumenterede kompetencer inden for humanistisk forskning, så kurset
afvikles med en forståelse for normerne for traditionel humanistisk
forskning
Side 3 af 4

Filosofisk Studienævn

•

Vi finder det afgørende at det med fagbeskrivelsen sikres, at der også vil
være opmærksomhed på begrænsninger og svagheder ved den digitale
tilgang til humaniora. Vi foreslår derfor, at væsentlige
videnskabsteoretiske og etiske spørgsmål omkring digital humaniora
også indgår i faget.

b) Drøfte planlægning af studiestart i september
Der er nu blevet ansat fem tutorer til studiestarten i september. Der er ikke
ansat instruktorer endnu.
Det er allerede fastlagt, at introdagene placeres den 31. august og 1.
september. Projektugen starter den 2. september. Mandag den 7.
september er således sidste arbejdsdag i Projektugen. Eksamen for
Projektugen afholdes 8. september. Derudover vil studiestarten følge
programmet fra 2019.
c) Ændring af afleveringsdato for petitum til bachelorprojekt
Studienævnet drøftede afleveringsfristen for petitum i forbindelse med BAseminaret. Det blev besluttet, at afleveringsfristen for petitum flyttes fra den
15. maj til den 1. juni 2020 senest kl. 12.00.
Ad 10) Eventuelt
Intet til eventuelt.
Mødet sluttede kl. 11:02.
Næste møde afholdes den 29. april 2020, kl. 9.00 til 12.00.
Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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