Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

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

Dato: 18. august 2021
Sagsnr.: 21/2427

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 18. august 2021
Dagsordenen blev godkendt med ændringerne; gennemgang af studiesiderne tilføjes under punkt 5c.
Under punkt 6c om fastholdelse af studerende tilføjes drøftelse af adgangskrav. Herunder desuden
drøftelse af anvendelse af midler til Studiegenstart og udgifter i forbindelse med studiestarten med henblik
på fastholdelse af studerende.
Forum for kommunikation med de studerende tilføjes under punkt 6d.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 23. juni 2021
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Studienævnet har fået tildelt 11.800 kr. til Studiegenstart som overføres til efteråret 2021.
Esben meddelte, at studienævnet har fået tildelt 11.800 kr. til Studiegenstart som overføres til efteråret
2021 fra Direktionen. Herudover har studienævnet fået tildelt yderligere 11.800 kr. fra Regeringens
satsning på 100 mio. til den gode studiestart. Direktionens midler skal benyttes til nye aktiviteter.
Regeringens midler kan anvendes til både nye og eksisterende aktiviteter. Midlerne fra Regeringen er
desuden ikke begrænsede til E2021, men kan placeres i F2022 eller senere.
Status på optaget 2021
Dette optag er det første, hvor karaktergennemsnittet i kvote 1 har været fastsat til min. 6,0. Pt. er der
blevet tilbudt plads til 44 studerende - heraf har 31 takket ja til studiepladsen. I 2. runde er der yderligere 4
studerende, der har takket ja til studiepladsen. Det var forventeligt med en nedgang i søgningen i 2021, og
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senere på mødet vil studienævnet diskutere, om adgangskravet skal nedjusteres frem mod optaget 2022.
Sammenlægning af studienævn
Studielederen informerede studienævnets studentermedlemmer og TAP-deltagere om, at en
sammenlægning af Filosofisk Studienævn og Studienævn for Pædagogik kommer til at finde sted. Det nye
studienævn oprettes med start i januar 2022. Fordelingen af pladser i det nye studienævn bliver 3 VIPpladser til Pædagogik, 3 studenterrepræsentantpladser til Pædagogik, 2 VIP-pladser til Filosofi og 2
studenterrepræsentantpladser til Filosofi. Studielederen har i den forbindelse udtrykt bekymring for,
hvordan sammenlægningen af de to studienævn vil påvirke arbejdet med udvikling af uddannelserne.
Logik brush-up workshop
Den 17. august blev der afholdt en workshop i Logik mhp. at forberede studerende bedre til reeksamen i
Logik, for de studerende der ikke bestod faget ved den ordinære eksamen. Indtil videre er Esben, Nikolaj og
Søren med i den task force vedr. Logik, som blev truffet beslutning om på studienævnsmødet i juni.
De studerende
Philip meddelte, at han og nogle medstuderende har haft nogle udfordringer med at gennemskue den
formelle proces for godkendelse af petitum i forbindelse med opstart på bachelorprojektet.
Studienævnet aftalte at præcisere på It’s Learning, hvordan processen forløber; studerende informeres om,
at underviseren godkender petitum via It’s Learning. Personen der står for BA-seminaret, skal have samme
information, som eventuelt også kan gøres til et fast opslag på It’s Learning, hvor der kan placeres
eksempler på indhold i tidligere studerendes projektbeskrivelser og vejledningsaftaler.
Freja informerede om, at hun har været i kontakt med en studerende, der overvejer at stille op som
studenterrepræsentant i studienævnet. Freja vil bede den pågældende studerende om at kontakte Stine,
og ellers informere om, hvornår næste møde bliver afholdt.
Andre
Ingen meddelelser.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Godkendelse af sammenfatninger for undervisningsevalueringer for forårssemesteret 2021
Sammenfatning af undervisningsevaluering for forårssemesteret 2021 kunne godkendes for både bachelorog kandidatuddannelsen, og sendes nu videre til Fakultetet, der lægger dem på hjemmesiden.
b) Opfølgning vedr. eksempel på nyt ugeskema til hjemmesiden for kommende studerende
Freja og Philip gennemgik ændringerne. Der var tilslutning til det nye eksempel på et ugeskema fra
studienævnet. Det vil blive sendt til Fakultetet, som derefter kan opdatere de relevante sider på nettet.
c) Kursusplaner for efterårssemesteret 2021 til orientering for studienævnet
Studienævnet havde ingen bemærkninger bortset fra at være opmærksom på, om der må undervises på
engelsk i Praktisk Filosofi 3. Efter studienævnsmødet blev spørgsmålet afklaret ved Fakultetet - det er i
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orden, så længe de studerende informeres herom inden undervisningens start. Marlene har sørget for at
informere de pågældende studerende via It’s Learning.
I forbindelse med kursusplanerne drøftede studienævnet kort evalueringen af Projektugen. Der er indtil nu
planlagt en mundtlig wrap-up, og i år vil Caroline i tillæg lægge en mindre evaluering ud på It’s Learning,
som ikke kan ses i EVAL.
Ad 6) Andre sager til behandling
a) Høring vedrørende nyt Vademecum 2023
I udkastet til det nye Vademecum 2023 lægges der op til, at der maksimalt må være 13 fag og 13
udprøvninger på de første 2 år af bacheloruddannelsen. For Filosofi gælder det, at der lige nu er 17 fag og
17 udprøvninger. Desuden lægges op til at afskaffe det mundtlige forsvar for bachelorprojektet.
I udkastet er det også foreslået, at valgfag altid skal være placeret i efteråret, så uddannelserne imellem
bedre kan samlæse valgfag. For Filosofi vil det være en udfordring, at på kandidatuddannelsen derfor kun
kan placeres valgfag på 1. semester.
Studienævnet drøftede kort mulige løsninger på de problemer, som det nye vademecum vil medføre.
Desuden vil studienævnet i den kommende tid arbejde på at skrive feedback ind i fagbeskrivelsen for
bachelorprojektet og projektugen.
Bemærkninger til Høring - Vademecum 2023 Filosofisk Studienævn
-

Det er væsentligt at være opmærksom på det sociale og læringsmæssige tab, man risikerer ved at
fjerne det mundtlige forsvar i forbindelse med bachelorprojektet. Det er studienævnets holdning, at
alle studerende skal have muligheden for at få feedback på bachelorprojektet. Der ligger et
betydeligt fagligt tab i at opgive det mundtlige forsvar, da det mundtlige forsvar fungerer som en
form for avanceret feedback, samt en deltagelse i et fagligt fællesskab. Desuden vil afskaffelsen af
det mundtlige forsvar betyde en indskrænkning af, hvilke kompetencer og mål, de studerende kan
opnå i forbindelse med bachelorprojektet.

-

Placeringen af valgfag i efterårssemesteret kan give store udfordringer og være omkostningstunge især for uddannelser med samlæsning af valgfag på tværs af bachelor- og kandidatuddannelser.

b) Digital humaniora i filosofiundervisningen
Caroline gjorde rede for projektet Digital Humaniora, som Fakultetet har inviteret alle studier til at deltage
i. Studienævnet drøftede kort de eksisterende og mulige redskaber i digital humaniora, som Filosofi
anvender og kan anvende. Caroline vil fortsætte som observatør i projektet Digital Humaniora fremfor at
være operativt medlem.
c) Fastholdelse af studerende
Som nævnt under meddelelser har 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
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workshop i Logik i forbindelse med reeksamen i dette fag, der i høj grad vedrører fastholdelse af
studerende.
Studienævnet er opmærksomme på vigtigheden af et godt studiemiljø, og drøftede muligheder for at holde
lounge, hvor studerende kunne få mulighed for at fortsætte den filosofiske samtale med underviserne efter
undervisningen. Det kan eventuelt koordineres med Fagrådet, og foregå én gang om måneden primært for
1. semester, men med mulighed for at alle årgange kan deltage.
Studerende ved Filosofi har på forskellige tidspunkter udtrykt ønske om, at kunne få mere hjælp til at
italesætte, hvilke konkrete metodekompetencer der er opnået i de enkelte fag, for bedre at kunne
redegøre for sine erhvervede kompetencer efter endt uddannelse. Esben tager emnet op på et
faggruppemøde, som umiddelbart har udtrykt en positiv indstilling til dette ønske.
Desuden kan corona-situationen tilskrives nogle af de udfordringer, studiet har oplevet med frafald.
Studerende der har haft det svært, er formentlig faldet fra i højere grad end ellers, da de er blevet ramt på
det sociale aspekt, som ellers - under normale omstændigheder - kan medvirke til at fastholde studerende,
der går igennem svære perioder.
Diskussion af adgangskrav
Dette optag er det første, hvor karaktergennemsnittet i kvote 1 har været fastsat til min. 6,0. Pt. er der
blevet tilbudt plads til 44 studerende - heraf har 31 takket ja til studiepladsen. I 2. runde er der yderligere 4
studerende, der har takket ja til studiepladsen.
Efter en kort diskussion besluttede studienævnet at gå videre til Fakultetet med et ønske om at nedjustere
adgangskravet ved optaget 2022 til 5,0 samt fastholde kravet om minimum 5,0 i gennemsnit i Dansk A.
Efter studienævnsmødet blev ønsket om at nedjustere adgangskravet vendt med Fakultetet, som af flere
årsager anbefalede at fastholde de nugældende adgangskrav på 6 i snit + 5 i snit i Dansk A. Fakultetets
argumenter var bl.a. at der ikke vil være nogen nævneværdig gevinst – i form af øget optag - ved en sådan
lempelse, samt at det ud fra det foreliggende datagrundlag fremstår mere fordelagtigt at øge optaget
gennem øget overbookning til næste år.
d) Postlisten ved Filosofi
Caroline har som administrator af Postlisten oplevet en massiv stigning i antal spam-mails til Postlisten.
Studienævnet drøftede situationen, og det blev besluttet at nedlægge postlisten med en sidste meddelelse,
der sendes ud med besked om, at der henvises til hhv. Facebook og Alumneforeningen i stedet.
Studienævnet drøftede desuden kort hvilket forum for kommunikation med de nuværende studerende, der
foretrækkes. Årgangsgrupper på Facebook kan oprettes med hjælp fra tutorer, og It’s Learning kan bruges
til fælles filer samt opslagstavle.
e) Finde dato for julefrokost
Punktet blev udskudt til næste møde.
f)

Koordinering af små hjemmeopgaver
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Studiesekretariatet minder undervisere på 1. og 3. semester om at opgaverne undervejs i forløbene skal
koordineres for at undgå sammenfald med andre fag, rustur, julefrokost, årsfest o.l. Har man brug for listen
kan den efterfølgende rekvireres hos Marlene.
Ad 7) Eventuelt
Intet til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 11.58.
Næste møde afholdes den 15. september 2021, kl. 9.00 til 12.00 i Sokrates.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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