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Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

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

Dato: 30. september 2020
Sagsnr.: 20/448

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 30. september 2020
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pensum for Videnskabsteori 2
under punkt 8a.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 19. august 2020
Referatet blev godkendt med en ændring til punkt 9 Ombygningsprojekt. Den nye
tekst blev:
Der lægges op til at lukke det lille bibliotek, hvor studerende fra Filosofi ofte
sidder og læser. Desuden lægges op til at, fagrådslokalet flyttes til Sokrates.
Studienævnet drøftede dette, og besluttede, hvordan de ville gå videre med det.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Dimission
Der blev afholdt dimission for årets dimittender den 24. august. Det var et
vellykket arrangement med deltagelse fra 6 dimittender, Esben, Marlene, Stine
og Anni, som deltog på vegne af Alumneforeningen. Et lignende arrangement kan
overvejes til næste år.
Orientering om optagelsestal
Den 1. september 2020 er blevet optaget 49 studerende på bacheloruddannelsen
- heraf var 31 med førsteprioritet. Der er optaget 12 på bachelorsidefag og 10 på
kandidatuddannelsen. Desuden har én studerende udmeldt sig efter
Projektugen, og én har udmeldt sig efter introdagene.
Orientering om mulig praksisændring på vej vedr. forlænget tid til eksamen
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På baggrund af hyrdebrev om uddannelsesinstitutionernes forvaltning af
handicapområdet af 7. maj 2020 orienterede Esben om, at det ikke kun
omhandler en praksisændring vedrørende forlænget tid til eksamen på baggrund
af dysleksi. Det er mere omfattende, idet vi i forbindelse med eksamen skal sørge
for og sikre, at studerende får de relevante eksamensomstændigheder, som kan
kompensere dem for eventuelle handicap eller funktionsnedsættelser. I
hyrdebrevet står, at hvis en studerende i forbindelse med en eksamen har
indsendt en lægeerklæring vedrørende en funktionsnedsættelse, er vi forpligtet
på at huske på og desuden tilrettelægge fremtidige eksamener for den
pågældende studerende med dette in mente.
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Orientering om planlægning af forårets undervisning
Planlægningen af forårets undervisning er i gang. Der arbejdes på at alle 1.
årsstuderende, altså 2. semesterstuderende, kan modtage undervisning med
fremmøde. Forhåbentlig kan der også blive fremmøde på andre årgange, men 1.
årgang vil blive prioriteret.
Rekvisitionen for forårssemesteret indsendt, og en godkendelse er undervejs.
Desuden vil Anders Hee Nørbjerg Poulsen og Anne-Marie Søndergaard
Christensens valgfag Etikkens historicitet og Peter Wolsings valgfag
Fænomenologien - den filosofiske strømning, grundproblemerne og aktuelle
temaer blive udbudt i forårssemesteret 2021. Fagbeskrivelser for valgfagene
fremlægges med henblik på godkendelse på næste studienævnsmøde.
Fremmøderul
Esben har modtaget henvendelser fra underviserne på 1. semester, som har et
forslag til at justere i måden fremmøderul afvikles på. Da der er ikke mange
studerende, som møder op fysisk, ønsker underviserne at lade nogle studerende
være fast på onlineundervisning og andre fast på fremmøde. Studienævnet
drøftede kort forslaget, og støttede, at den enkelte underviser har frihed til selv
at aftale med de studerende, om der skal være faste aftaler om fremmøde.
b) De studerende
Helle har fået en henvendelse fra en studerende, som muligvis vil være medlem
af studienævnet. Helle afventer nu en tilbagemelding fra vedkommende.
Marius har talt med nogle af de nye studerende, som virker glade for at være
kommet i gang med studiet. De nævnte umiddelbart både at undervisningen er
spændende, og at underviserne er engagerede.
a) Andre
Ingen meddelelser.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling studieordninger
a) Forslag til ændring af fagbeskrivelse for Praktisk filosofi 1+2 angående
reglerne om hjælpemidler
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Studienævnet drøftede det indsendte forslag, og besluttede at bede om en
uddybning for begrundelsen, og en præcisering af hvad ændringsforslaget går ud
på, inden studienævnet tager beslutning om ændringen. Punktet behandles
derfor på næstkommende studienævnsmøde.
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Ad 6) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Revision af evalueringsstrategi for undervisningsevaluering
Der skal i den nye undervisningsevaluering indgå 5 specifikke spørgsmål - eller de
nuværende spørgsmål skal erstattes af vores egne, som skal berøre samme
emner som de 5 specifikke spørgsmål. Den reviderede evalueringsstrategi skal
indmeldes til Fakultetet senest den 1. november 2020. Esben vil lave et udkast til
den nye undervisningsevaluering til næste studienævnsmøde.
b) Evaluering af hele uddannelser
Evalueringerne af hele uddannelser har til formål at påse, at der findes en plan
for løbende studenterevalueringer af hele uddannelsen. Studienævnet drøftede
evalueringerne, og fandt ikke anledning til at foretage ændringer på den
baggrund.
c) Godkendelse af handleplan fra Uddannelsesberetningen
Studienævnet godkendte handlingsplanen.
d) Nøgletal for forskningsdækning
Studienævnet noterede sig, at der er tilstrækkelig forskningsdækning på
uddannelserne.
e) Fastsættelse af dato for Karrieredag
Esben foreslog, at datoen for Karrieredagen ikke fastsættes endnu, da værdien af
arrangementet kan være bedre, hvis der er mulighed for at mødes fysisk. Det
blev besluttet at udskyde Karrieredagen, og at drøfte tidspunkt og
arrangementets type på studienævnsmødet i januar 2021.
f) Fastsættelse af dato for Aftagerpanelmøde
Studienævnet kan melde ind, hvis de har noget på hjerte, som med fordel kan
drøftes med aftagerne. Det planlægges at afholde næste aftagerpanelmøde
online. Desuden inviteres Helle fremadrettet med til aftagerpanelmøderne i kraft
af sin rolle som studiementor og for at repræsentere de studerende i panelet.
Ad 7) Andre sager til behandling
a) Evaluering af studiestarten og indsats med studiegrupper
Studiestarten forløb godt, og tutorerne gjorde et enormt godt arbejde.
Studiestarten på kandidatuddannelsen forløb også godt. Det lykkedes at få to
oplægsholdere med, som er tidligere studerende på kandidatuddannelsen.
Vedrørende studiegrupper er det svært at konkludere effekterne af dem på
nuværende tidspunkt.
Der har desuden været en uformel mundtlig evaluering af Projektugen, hvor de
studerende gav udtryk for, at de var glade for Projektugen, og at det var en god
måde, at møde mange aspekter af filosofien på. Der blev efterspurgt en
pausedag mellem introdagene og Projektugen, for at få bedre tid til forberedelse.
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Derudover er der i forbindelse med Projektugen blevet efterlyst en skabelon for
en synopsis. Studienævnet aftalte, at Esben kan foreslå at udarbejde en skabelon
for synopsis til den fagansvarlige for Projektugen.
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b) Finde dato for julefrokost
Grundet Covid-19-situationen skal der ikke afholdes julefrokost i år. De ansattes
julefrokost er desuden aflyst af samme årsag.
Ad 8) Sager til behandling undervisning
a) Pensumlister og semesterplaner for efterårssemesteret 2020
Studienævnet skal ikke godkende pensumlister og semesterplaner, men
orienteres om disse via gennemsyn. Der var enkelte bemærkninger til
semesterplanerne, bl.a. for Videnskabsteori II. Studienævnet accepterede det
reviderede pensum for Videnskabsteori II i indeværende semester. Desuden
findes en kollegial aftale blandt underviserne om at angive på pensum, hvordan
forfatterne fordeler sig på køn - helst med min. 30% ikke-mandlige forfattere.
Hvis dette ikke er muligt, skal der være en redegørelse herfor. Mange af de
indsendte pensumlister indeholdt ikke angivelse af køn, og derfor blev det aftalt,
at Stine efter mødet skulle minde underviserne om dette.
b) Mulig ikrafttrædelse af det nye adgangskrav om min. 5,0 i gennemsnit i
Dansk A på bacheloruddannelsen allerede ved optaget 2022 og ikke
2023, som nævnt på studienævnsmødet i juni.
Studienævnet godkendte ændringen.
Ad 9) Eventuelt
Der er intet nyt vedrørende den eventuelle ombygning af Fagrådslokalet, som
blev drøftet på sidste møde.

Mødet sluttede kl. 11.16.
Næste møde afholdes den 21. oktober 2020, kl. 9.00 til 12.00.
Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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