Filosofisk Studienævn

Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

29. april 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.
Studiesekretær Marlene Østergaard og
studienævnssekretær Stine Bøtchiær (referent).

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 29. april 2020
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt vedrørende eventuelle
indstillinger til undervisningsprisen 2020 (punkt 8d).
Ad 2) Godkendelse af referat fra 25. marts 2020
Referatet blev godkendt efter tilføjelse under punkt 7a,
studiestartsundersøgelsen; at der var en forholdsvis lav svarprocent til
undersøgelsen grundet kun 14 respondenter.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Statusmøde for Uddannelsesberetningen 2020
Mødet afholdes den 11. maj. Uddannelsesberetningen er klar, og er desuden
på dagsordenen med et selvstændigt punkt; 6a.
Orientering om rekvisition
Rekvisitionen for efterårssemesteret 2020 er blevet godkendt, men endnu
ikke blevet delt med underviserne. Der vil være et lidt større omfang af D-Vip
timer, og Esben har i den forbindelse indgået aftale med Carsten Fogh
Nielsen, som skal undervise i efterårssemesteret.
Orientering om kapacitetstal for det kommende optag
Under forudsætning af Uddannelsesrådets godkendelse er tallene for det
kommende optag følgende:
Filosofi BA: Kapacitetstal: 40 – vi tilbyder plads til 53
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Filosofi KA: Kapacitetstal: 10 – vi tilbyder plads til 18
Der findes ikke tal for sidefag.
Digital eksamensafvikling
Studienævnet har tilsluttet sig, at alle eksaminer i indeværende semester
afvikles digitalt, uagtet at SDU skulle nå at åbne op igen inden
eksamensperioden.
Desuden ønskede Esben at rette en tak til Marlene og Stine for at klare de
skiftende udfordringer i forbindelse med den daglige drift under coronakrisen godt.
b) De studerende
Marius fortalte, at han har deltaget i møde med institutlederne og
prodekanen. Der vil på et kommende møde blive mulighed for at de
studerende kan få besvaret overordnede spørgsmål relateret til
eksamensplanlægning.
Marius har desuden deltaget i et møde med møde med rektor,
direktionen og Studerende i Centrum. Der er et ønske fra de
studerende om at fastsætte minimumskriterier for
onlineundervisning. Der er opfordret til, at studienævnene foretager
en vurdering, af hvornår online-undervisningen har været
fyldestgørende. Der vil komme information ud om dette efter næste
møde med rektor og direktionen.
Marius gjorde desuden opmærksom på, at det nye tutorhold står
overfor en udfordring i planlægning af studiestarten, da ingen ved,
hvordan corona-situationen ser ud om nogle måneder. Esben
tilføjede, at de nye tutorer er fundet, og at de vil modtage et kursus
som forberedelse til opgaven. Der findes desuden en drejebog for
studiestarten, som tidligere tutorer har stået for, og her vil der være
hjælp at hente til planlægningen.
Simone meddelte, at Kvindenetværket har afholdt en online frokost,
da det ikke er muligt at mødes for tiden. Alle deltagere var enige om,
at de savnede både venner og bekendte, og nød derfor at tale
sammen ved frokosten.
c) Andre
Marlene fortalte, at skemaet for efterårssemesteret 2020 er lagt.
Underviserne vil snart få det til orientering. Hertil tilføjede Esben, at
det var glædeligt at undervisningen på bachelorens første semester
er fordelt over 4 dage, hvilket vil være godt for opstarten af
studielivet for de nye studerende.
Stine meddelte som opfølgning fra sidste studienævnsmøde, at
nogle sager kan behandles som faktisk forvaltning uden at det

Side 2 af 4

Filosofisk Studienævn

kræver en studienævnsafgørelse. I så fald kræver det blot en aftale
mellem studieleder/studienævnsformand og studiesekretær.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling eksamen
a) Eksamensevaluering for vintereksamen 19/20:
Studienævnet gennemgik materialet, og bemærkede at statistikkerne så
pæne ud, og fandt ikke anledning til at sætte tiltag i værk.
b) Orientering om eventuel omlægning af eksamener ved
sommertermin grundet nedlukning af universitetet
Efter studienævnet har valgt at tilslutte sig, at eksamenerne i indeværende
semester afholdes digitalt, uagtet at SDU skulle åbne op igen, har
prodekanen godkendt de ændringer, studienævnet har foreslået, for at
kunne udføre dette i praksis.
c) Godkendelse af eksamensplan
Se under punkt 5b.
Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Orientering om Uddannelsesberetningen for 2020 herunder
orientering om D-VIP ratio på uddannelserne og gennemgang af
nøgletal.
Studienævnet bemærkede, at uddannelsesberetningen var godt udarbejdet,
og besvarer de udfordringer, studiet har med især frafald. Der er desuden
allerede sat tiltag i gang vedrørende frafald. Ift. employabilitet har studiet
foretaget ændringer i form af et obligatorisk projektorienteret forløb på
kandidatuddannelsen fra 2020, som vi endnu ikke har set resultatet af.
Ad 7) Andre sager til behandling
a) Adgangskrav på kandidatuddannelsen:
Studienævnet gennemgår en gang årligt årets optag i forhold til
adgangskrav og niveau og vurderer om adgangskravene fordrer, at
de optagne studerende har de fornødne forudsætninger og niveauer
for at kunne gennemføre uddannelsen.
Studienævnet drøftede både adgangskrav for bachelor- og
kandidatuddannelsen. I den forbindelse kom et forslag op om at lægge
smagsprøver på undervisning i form af tekster og/eller korte videoer fra
online-undervisningen ind på hjemmesiden for mulige kommende
studerende. Forslaget blev drøftet, og der var tilslutning til dette. Esben vil
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undersøge hvordan formatet for dette kan udformes, og om det er muligt at
lægge uddrag af tekster fra undervisningen ved.
Ad 8) Sager til behandling undervisning
a) Høring om tiltag der skal indgå i nyt fælles koncept for evaluering
af uddannelseselementer
For Filosofi vil der kun være tale om en relativt begrænset ændring af
evalueringspraksis. Da studienævnet ikke finder, at det foreslåede indebærer
store ændringer eller opmærksomhedspunkter, blev det besluttet, at
nævnet ikke indgiver et høringssvar.
b) Håndtering af petita for fordybningsopgaver og
formidlingsopgaver på KA.
Petita for fordybnings- og formidlingsopgaver og kandidatvalgfag skal
godkendes af studienævnet. Da næste møde først afholdes den 27. maj,
aftales det, at Marlene vil fremsende dem per mail til studienævnets
medlemmer, så de kan godkendes hurtigere.
c) Drøftelse af online-undervisning og motivation.
Studienævnet drøftede tilbagemelding fra underviserne herunder bl.a.
muligheden for at opstarte Symposion igen. I den forbindelse diskuterede
studienævnet, om det evt. kunne være en fordel at placere arrangementer i
forlængelse af undervisningen.
Derudover vil Simone og Marius sammenfatte nogle punkter, som de
studerende mener, er vigtige punkter i forbindelse med at bevare
motivationen med online-undervisning.
d) Undervisningsprisen 2020
Studienævnet har mulighed for at skrive en indstilling om en underviser til
Undervisningsprisen 2020. Studienævnet har bedt om input til indstillinger
fra Fagrådet og underviserne på Filosofi. Deadline for dette er den 14. maj,
og fristen for indmelding til Fakultetet er den 15. maj.
Ad 9) Eventuelt
Intet til eventuelt.
Mødet sluttede kl. 11:56.
Næste møde afholdes den 27. maj 2020, kl. 9.00 til 12.00.
Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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