Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

15. september 2021, kl. 9:00 – 12:00
Sokrates
Esben Nedenskov Petersen og Caroline Schaffalitzky de
Muckadell. Studenterrepræsentanter Freja Lyngsø Lund og
Philip Lindegaard Rasmussen. Studiesekretær Marlene
Østergaard og studienævnssekretær Stine Bøtchiær
(referent).

Fraværende:

Nikolaj Nottelmann.

Dato: 15. september 2021
Sagsnr.: 21/2427

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 15. september 2021
Dagsordenen blev godkendt med ændringerne; orientering om uddannelsesregnskabet udgår, da vi endnu
ikke har modtaget bilaget fra fakultetet. Under punkt 6f tilføjes et punkt: ansøgning om midler til
arrangement i Symposion.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 18. august 2021
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Orientering om studienævnets budget
Studienævnet fået tildelt 2x 11.800 kr. til Studiegenstart og Den gode studiestart. Disse midler bliver bl.a.
anvendt til at honorere studerende, der har medvirket til at afholde workshop i Logik i forbindelse med
reeksamen i dette fag, der i høj grad vedrører fastholdelse af studerende.
Opstartsmøde med Fakultetet angående studieordningsrevision
For at sikre at vi kommer i mål med spareforslagene indmeldt af studienævnene i forbindelse med
budgettilpasningsprocessen, er studielederen, studienævnssekretæren og studiesekretæren inviteret til
individuelle procesmøder med fakultetet efter efterårsferien.
Orientering om uddannelsesregnskab
Punktet udgår, da vi endnu ikke har modtaget bilaget fra fakultetet
Generelle retningslinjer for efteråret 2021 angående corona
I forbindelse med undervisningen i efteråret 2021 har fakultetet i overensstemmelse med SDUs
retningslinjer fastlagt følgende:
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Sårbare studerende:
Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil der skulle foretages en konkret individuel
vurdering af egen læge. Den studerende skal bede sin læge om at foretage en vurdering af, hvorvidt den
studerende kan møde op til fysiske aktiviteter på uddannelsen på SDU, eller om der er behov for særlige for
holdsregler. Viser det sig, at lægen vurderer, at den studerende ikke kan møde op til aktiviteter på
uddannelsen, skal den studerende søge studienævnet om særlige forholdsregler. Det er herefter op til
studienævnet at vurdere, hvordan situationen bedst håndteres. Det er dog fakultetets opfattelse, at
studerende i særlig risiko med de særlige foranstaltninger ikke må stilles ringere end almindelige
studerende.
Forum for studerende
De nye studerende på 1. semester har allerede selv oprettet en Facebook-gruppe for årgangens
studerende. Til brug for generelle meddelelser til årgangene bibeholdes ligeledes årgangsgrupper i It’s
Learning.
Hyttetur
Freja og Philip er sammen nogle studerende på første årgang og en sidefagsstuderende i gang med
planlægning af Hytteturen, som foregår fra den 8. til 10. oktober. Det er glædeligt, at studerende der også
har tutorarbejde, hjælper til med at arrangere hytteturen - hvilket er en stor styrke for både studiet og
studiemiljøet.
Studentermedhjælpere
Freja er blevet ansat som studentermedhjælper med 10 timer pr. uge. Samtidigt er Philip blevet ansat som
studentermedhjælper og korrekturlæser i Filosofiens Historie 1a.
Gamle opgaver i BlackBoard
Tidligere eksamensopgaver som studerende har givet tilladelse til, at andre studerende må læse, er blevet
reddet ud af arkivet i BlackBoard, og vil i stedet blive lagt ind i et SharePoint-site, som Marlene har bestilt
oprettelse af.
De studerende
Philip delte en refleksion over, at hver enkelt underviser med fordel kan forventningsafstemme med
holdene, hvordan og hvor meget It’s Learning og dets funktioner anvendes.
Andre
Ingen meddelelser.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Karakterkrav på uddannelsen - opfølgning
Esben informerede om, at det på trods af diskussionen på seneste studienævnsmøde anbefales af
Fakultetet at fastholde de nugældende adgangskrav på bacheloruddannelsen på 6 i snit + 5 i snit i Dansk A. I
stedet for at ændre de nugældende adgangskrav på baggrund af dettes års optag, fremstår det mere
fordelagtigt at øge optaget gennem øget overbookning ved optaget 2022.
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b) Studiemiljøundersøgelsen
Angående handleplan på baggrund af studiemiljøundersøgelsen 2021, vil studienævnet adressere
udfordringer, som nævnes i Fakultetets oplæg om studiemiljøundersøgelsen samt videreføre den
eksisterende handleplan på området.
Generelt lader det til, at de studerende har været påvirkede af corona-nedlukningen, ensomhed og
isolation. Studienævnet agter at bruge de 100 kr., Fakultetet giver pr. studerende til Studiegenstart.
Studienævnets handleplan består af følgende 3 dele:
1) Videreførelse af seneste handlingsplan præ-Covid-19 (2019)
At understøtte de studerende i at have en stærk social tilknytning til medstuderende, samt at
hjælpe dem med tilpasningen til de sociale og faglige rammer, som de møder på universitetet.
Vores indsats omkring understøttelse af studiegrupper udbygges, så den får følgende karakter:
- Studiegrupper sammensættes af studielederen
- Studiegruppernes sammensætning meddeles ved en studiegruppe-release, hvor de studerende
samtidig får et kursus fra Humanioras studievejledning omkring samarbejde i studiegrupper
- Studentermedhjælpere tildeles opgaven med at understøtte studiegrupperne.
- Underviserne på 1. semester medvirker til at sikre et meningsfuldt indhold i studiegruppernes
arbejde ved at stille opgaver som grupperne kan arbejde med uden for deres lektioner
Vores indsats med FYE-kursus tilpasses Vægten på forhold med relevans for studieaktivitet øges i
FYE-kurset (FYE: first year experience).
2) Faglige aktiviteter med social dimension
De studerende på 2. årgang, som havde studiestart under Covid-19, får muligheden for at arrangere
et fagligt forankret socialt tiltag, som efter deres vurdering kan bidrage til at styrke de sociale
relationer på uddannelsen. Det meddeles herunder, at der afsættes en bevilling på op til kr. 4000,
som de kan forvente at råde over til tiltaget.
3) Fælles hyttetur for alle årgange af studerende ved Filosofi
De studerende har under Covid-19 savnet muligheden for at mødes både fagligt og socialt, og har
været påvirkede af ensomhed og isolation. De særligt bevilligede Covid-19-midler anvendes i nogen
grad til betaling af turen.
Der forventes en samhørigheds- og fællesskabsfølelse på studiet, som kan være en styrke for især
studerende, der er frafaldstruede pba. personlige og/eller faglige udfordringer.
c) Igangsættelse af udviklingsarbejde ang. employabilitetsindsatser
Studielederen og studienævnssekretæren er inviteret til udviklingsmøde om employabilitet med
fakultetet og SDU RIO. Formålet med mødet er at styrke studiets indsatser angående
employabilitet, hvor det er muligt. Studienævnets medlemmer opfordres til at melde ind løbende,
hvis de har ideer, der kan tages med på mødet.
Fokus er bl.a. på nedbringelse af ledighedstal for dimittenderne i 4. til 7. kvartal. Ved overførslen af
data fra WhiteBook til PowerBI, er det kun muligt at se data for 1. kvartal, og derefter først igen for
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4. til 7. kvartal, hvilket er en forringelse af værktøjet. Ligeledes er frafaldstallene i PowerBI blevet
sværere at monitorere, da der ikke længere kan ses løbende frafald, som ellers tidligere kunne
findes i WhiteBook.
d) Kort evaluering af studiestarten, herunder opsamling på Projektugen
Det er et generelt indtryk, at de to studiestartsdage gik godt. Ved den mundtlige wrap-up samt den
skriftlige survey efter Projektugen var nedenstående nogle af de opmærksomhedspunkter, der blev nævnt:
•
•
•
•
•

•

•

Ved wrap-up i slutningen af Projektugen gav nogle studerende udtryk for, at studiestarten og
Projektugen ikke skulle afbrydes af en weekend.
Der blev efterspurgt mere socialt i længere tid. De studerende er interesserede i at lære hinanden
at kende under mere uformelt samvær.
Studerende gav udtryk for at det var rart at få sat ansigter på nogle af de ansatte.
De to første dage er lange, og de studerende er meget mættede af indtryk. Af hensyn til pendlere,
er det dog bedre at fastholde de 2 lange dage fremfor at fordele aktiviteterne over 3 kortere dage.
Flere studerende bemærkede en overflod af information under studiestarten. En idé kunne være at
informere som nu, men samtidigt samle vigtige informationer vedr. fagråd, symposion,
studiementor etc. på et møde eller et arrangement ca. en måned senere - gerne i forbindelse med
et socialt arrangement.
Generelt var de nye studerende tilfredse med Projektugen baseret på den mundtlige wrap-up samt
den skriftlige survey. Flere studerende har noteret, at eksamensdagen for Projektugen var god, og
havde været meget givende for dem.
Caroline havde ved Projektugens afslutning forberedt en skriftlig survey, som hun efterfølgende vil
dele med de studerende. Herudover var der enighed om, at det er vigtigt at få sendt de relevante
dokumenter videre til tovholderen for Projektugen i 2022.

e) Mødet med uddannelsen
Studienævnet drøfter ”Mødet med uddannelsen” og hvilke rekrutteringsaktiviteter man vil deltage i frem
mod det kommende optag.
Studienævnet havde en drøftelse af emnet, og ønsker at fortsætte med at deltage i de samme
rekrutteringsaktiviteter og åbent-hus-arrangementer som sidste år. Studienævnet drøftede ligeledes
ønsket om, at bedre kunne invitere kommende studerende indenfor - på samme måde som i forbindelse
med brobygning. Freja arbejder desuden på at finde studerende, som har mulighed for at deltage i
studiepraktik. Studienævnet drøftede også kort idéen om take-away-filosofi, hvilket kunne være endnu en
måde, hvorpå potentielt kommende studerende kunne blive opmærksomme på vores uddannelser - ved at
booke nuværende studerende til oplæg om relevante emner ude på gymnasierne.
Esben informerede slutteligt, at han er indkaldt til et møde med fakultetet angående det utilfredsstillende
optag i 2021. Fakultetet planlægger at markedsføre endnu mere målrettet til kommende studerende eksempelvis med fokus på de positive særkender for studiet. Studiet skal arbejde på, at de positive
særkender skal munde ud i noget konkretiseret frem imod den kommende kampagne for optag 2022
sættes i luften. Fokus er primært på at brande, hvad der allerede er kendetegnende for studiet, og ikke
hvad der kan gøres bedre på studiet e.l.
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Ad 6) Andre sager til behandling
a) Finde dato for julefrokost
Julefrokost afholdes fredag den 3. december 2021.
b) Finde dato for Karrieredag
Karrieredagen afholdes tirsdag den 9. november kl. 13 - 16. Det er et ønske, at invitere nylige dimittender
med på karrieredagen, så nuværende studerende kan møde dem i tillæg til medlemmerne af vores
aftagerpanel.
c) Talentudmærkelser for studerende i forårssemesteret 2021
Det enkelte studienævn udarbejder retningslinjer for, hvilke aktiviteter, der kan føre til anerkendelse af
ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset for deres studerende. Studienævnets retningslinjer skal
godkendes i Uddannelsesrådet
Punktet udskydes til næste studienævnsmøde.
d) Uddannelseszoom
Studienævnet gennemgik kort data om studieintensitet, beskæftigelse og studiemiljø. Studienævnet
observerede, og glædede sig over, at studerende nu angiver egen studieaktivitet til 37 timer pr. uge. Dette
betyder samtidigt, at studienævnet ikke skal udarbejde en handlingsplan med henblik på at øge den
selvrapporterede studieaktivitet.
e) Økonomisk indsats for 2. årgang
De studerende på 2. årgang, som havde studiestart under Covid-19, får muligheden for at arrangere et
fagligt forankret socialt tiltag, som efter deres vurdering kan bidrage til at styrke de sociale relationer på
uddannelsen. Der afsættes en bevilling på op til kr. 4000, som de kan forvente at råde over til tiltaget.
f)

Behandling af ansøgning om midler til opstartsarrangement for Symposion.

Studienævnet besluttede at godkende bevillingen på 2450 kr. til et opstartsarrangement for Symposion.
Ad 7) Eventuelt
Intet til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.50.
Næste møde afholdes den 13. oktober 2021, kl. 9.00 til 12.00 i Sokrates.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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