Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

23. juni 2021, kl. 9:00 – 12:00
Comenius
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: 23. juni 2021
Sagsnr.: 21/2427

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 23. juni 2021
Dagsordenen blev godkendt med en ændring; punkt 6g udgår, og behandles i stedet på et
studienævnsmøde i efteråret, da vi afventer besked fra Fakultetet angående hvilket fokus, data skal
analyseres ud fra.
Desuden behandles en ansøgning om midler fra Fagrådet under punkt 6i.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 20. maj 2021
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Midler til feedback
Der er blevet bevilliget 69 timer til feedback i fagene Filosofiens Historie 1 og Filosofiens Historie 3.
Tutorer
Esben orienterede studienævnet om, at der er blevet ansat 3 tutorer til studiestarten 2021.
Studiegruppefacilitatorer
Foruden 3 tutorer til studiestarten er der blevet ansat 2 studiegruppefacilitatorer, som bl.a. skal bidrage
med hjælp til sprogfeedback under Projektugen. Esben orienterede desuden om, at underviserne på 1.
semester forventes at mødes snarest for at drøfte, hvad studiegruppefacilitatorerne herudover kan støtte
de nye studerende med. Dette er et særligt væsentligt opmærksomhedspunkt, da fællesnoterne i Praktisk
Filosofi 1 og 2 udgår fra september 2021.
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Opdateret program for studiestarten 2021
Der er en mindre ændring til programmet for studiestarten 2021, som ellers blev godkendt på seneste
studienævnsmøde. Ændringen er, at der arrangeres en lounge den 31. august fra 15.30 til 18.00, hvor
underviserne ved Filosofi inviteres til at komme med for at møde de nye studerende.
Status på kandidatoptaget 2021
Der er pt. 5 studerende, der har takket ja til en tilbudt studieplads på kandidatuddannelsen.
Bacheloroptaget 2022
Fakultetet lægger op til at den fagspecifikke test afskaffes ved kvote 2 optaget i 2022. Optagelsesprocessen
vil derfor udelukkende bestå af Uni-testen indtil der fra optag 2023 forventes en ny optagelsesprocedure på
kvote 2.
Studienævnet har arbejdet på at formulere et oplæg, der skal give et klarere billede af, hvad det vil sige at
være studerende på Filosofi, for at forsøge at skabe et bedre match mellem ansøger og studie. Dette oplæg
kan eventuelt indgå som en fagspecifik aktivitet i stedet for at være en del af en fagspecifik test.
Studienævnet noterede sig i den forbindelse, at det vil være godt at få set på studiesiderne for både
bachelor- og kandidatuddannelsen. Freja vil gå i gang med at se på, hvilke studiesider, der med fordel kan
opdateres.
Frafald
Det tyder på, at frafaldet er er steget på grund af corona-situationen og SDUs nedlukning. Studienævnet
har dog desværre ikke haft mulighed for at følge udviklingen løbende, da frafaldsmonitoreringen ikke har
været opdateret siden den 4. januar 2021.
De studerende
Ingen meddelelser.
Andre
Ingen meddelelser.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Drøftelse af undervisningsevalueringer
Studienævnet gennemgik undervisningsevalueringerne for forårssemesteret 2021. Generelt er
evalueringerne præget af covid-19-situationen. Studienævnet bemærkede herudover, at det er uheldigt, at
Eval har været nede i en periode, hvor de studerende skulle haft mulighed for at evaluere deres
undervisning, men desværre kun har haft begrænset adgang til systemet.
Evalueringerne viste, at studiet generelt er blevet ramt på de bidrag til sociale sammenhænge, som ellers er
en indsats, der er med til at sænke frafald.
Et fag med dårligt fremmøde i løbet af semesteret og ved eksamen blev diskuteret grundigt. Studienævnet
besluttede at nedsætte en task-force til at adressere problematikkerne. Tanken er, at der frem mod næste
gennemløb kan arbejdes på udviklingsmuligheder i faget herunder at lave en ny struktur i faget, så der
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bliver flere øvelsestimer. Nye og ældre studerende, fagets underviser og andre undervisere skal indgå i
task-forcen.
b) Drøftelse af eksempel på nyt ugeskema til hjemmesiden for kommende studerende
Freja og Philip vil gennemgå skemaet og komme med et udspil til, hvordan en mere realistisk skemauge på
1. semester ser ud. Der skal bl.a. indgå 38 timers studie ugentligt, og det bør fremgå tydeligere, at der er
meget læsning på faget.
Ad 6) Andre sager til behandling
a) Mulighed for ændring af adgangskrav på kandidatuddannelsen
Studienævnet havde ingen ændringsforslag.
b) Indkaldelse af ønsker til ændringer i eksisterende uddannelser
Studienævnet havde ingen ændringsforslag.
c) Planlægning af studienævnsmøder i efterårssemesteret 2021
Studienævnet fastlagde følgende datoer - alle fra kl. 9-12; den 18. august, 15. september, 13. oktober, 17.
november, 15. december og den 19. januar 2022.
d) Eventuelle kommentarer til det opdaterede introprogram
Studienævnet havde ingen yderligere bemærkninger. Esben kunne tilføje, at Jonas Courdt Nielsen og
Christina Oxholm kommer med som oplægsholdere på introdagen for nye kandidatstuderende.
e) Midler til fagligt-sociale indsatser
Direktionen har på deres møde den 27. maj besluttet, at der afsættes en ramme på 500.000,- til hvert
fakultet til aktiviteter i forbindelse med studiegenstart 2021. Fakultetet har besluttet, at udmønte rammen
til de enkelte studienævn i form af 100,- kr. pr. studerende beregnet på baggrund af bestanden pr. 1.
oktober 2020. Filosofisk Studienævn har således fået tildelt 11.800,00 kr. til Studiegenstarten.
Hovedfokus skal være på uddannelsesnære fagligt-sociale indsatser, og studienævnet besluttede at give
7000 kr. af beløbet til en faglig hyttetur for alle årgange. Esben vil tage kontakt til Fagrådet angående dette.
Desuden ønsker studienævnet at anvende en del af beløbet til studentermedhjælpertimer, til deltagelse og
hjælp ved en eventuel kommende miniworkshop, der har til formål at forberede studerende til reeksamen i
Logik.
f)

Høring om nye bekendtgørelser

Studienævnet drøftede ændringsforslagene til eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen,
censorbekendtgørelsen, deltidsbekendtgørelsen samt ændringsbekendtgørelse til
uddannelsesbekendtgørelsen. Studienævnet havde en drøftelse særligt angående
karakterbekendtgørelsen, og tilsluttede sig derefter Fakultetets medsendte kommentarer til høringen.
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g) Uddannelseszoom
Punktet udgår fra dagsordenen, og behandles i stedet på et studienævnsmøde i efteråret, da vi afventer
besked fra Fakultetet, angående hvilket fokus data skal analyseres ud fra.
h) Ny høring angående studienævnsstruktur fra januar 2022
Det foreslås fra Fakultetet at lægge Filosofisk Studienævn sammen med Studienævn for Religion. Oplægget
er, at der skal indgå 2 VIP-medlemmer fra Filosofi, 2 VIP-medlemmer fra Religion, 2
studenterrepræsentanter fra Filosofi samt 2 studenterrepræsentanter fra Religion. Studienævnet drøftede
forslaget, og besluttede at give nedenstående høringssvar:
Høringssvar på vegne af Filosofisk Studienævn, den samlede faggruppe på Filosofi og
studieadministrationen på Filosofi (herefter: svargiverne).
Det foreslås fra fakultetet, at Filosofisk studienævn skal ophøre med at eksistere og at repræsentanter fra
Filosofiuddannelsen i stedet skal have plads i studienævn for både Filosofi og Religionsstudier.
De ovennævnte svargivere vurderer samstemmende, at en sammenlægning som den foreslåede eller
lignende kan få alvorlige negative konsekvenser for driften og udviklingen af BA- og KA-uddannelserne i
Filosofi.
Svargiverne konstaterer ligeledes samstemmende, at det udsendte høringsmateriale har en så sparsom
karakter, at det ikke er muligt at gennemskue, hvad fakultetet har tænkt sig i forhold til de nærmere
detaljer omkring sammenlægningen. Særligt påfaldende er det, at bevæggrundene for forslaget ikke
fremgår af det udsendte materiale, samt at det ikke fremgår, hvorfra ønsket om sammenlægningen har sit
udspring – om det fx er udtryk for et ønske fra rektoratet eller alene har sit udspring lokalt på Humaniora.
Problemet er, at det dermed bliver vanskeligt at tage kvalificeret stilling til forhold, der i væsentlig grad
berører rammerne omkring filosofiuddannelserne.
På grundlag af høringsforslaget peger svargiverne på følgende forhold som begrundelse for vurderingen af
den foreslåede sammenlægning.
Studenterrepræsentation
• Repræsentationen af studerende på Filosofi vil fortsat blive forringet, da der vil være færre nævnspladser
til rådighed for dem.
• Rekrutteringen af studerende til et sammenlagt studienævn vil blive vanskeliggjort af, at de valgte
studerende vil skulle bruge betydelige mængder tid på behandling af forhold, der ikke har nogen umiddelbar
relevans for deres uddannelser.
• Desuden forringes mulighederne for, at studienævnet kan danne ramme om uddannelsesspecifikke
drøftelser med grupper af studerende, som ikke er medlemmer af nævnet.
• I forhold til det tidligere forslag er det dog en fordel, at der allerede eksisterer gode sociale relationer
mellem studerende på Filosofi og Religionsstudier.
Fagudvikling
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• Et sammenlagt studienævn vil ikke kunne fungere som forum for faglig udvikling, der så vil skulle foregå
andet steds. Det er uklart af høringsforslaget, hvordan dette arbejde skal kompenseres og understøttes, når
det ikke længere kan foregå i regi af studienævnet. Det vil være væsentligt, at der er sikres tilstrækkelig
administrativ understøttelse til dette arbejde, og at det kompenseres.
Administrative omkostninger og problemstillinger
En sammenlægning af studienævn set fra et administrativt perspektiv vil betyde øget tidsforbrug for
koordinering af arbejdsopgaver i mellem:
- studienævnssekretærerne
- studienævnsformand og studienævnssekretæren
- studieleder og studienævnssekretær
- studiesekretærer og studienævnssekretærer
Det er samtidig uklart, hvordan de nuværende studienævnssekretærers opgaver skal fordeles. Hvis der i et
sammenlagt studienævn skal sidde flere studieledere og disse skal betjenes af en enkelt
studienævnssekretær vil det fx øge tidsforbruget for den pågældende studienævnssekretær betragteligt.
Vi savner desuden oplysninger om hvordan en kommende administrativ bemanding (studiesekretær og
studienævnssekretær) af et sammenlagt studienævn skal fordeles, herunder er vi bekymrede for, risikoen for
et betydeligt videnstab i forbindelse med en sammenlægning.
I den nuværende konstellation er der en tydelig kommunikationsvej mellem hhv. studieleder,
studienævnsformand, studienævnssekretær og studiesekretær. Det står, i høringen, uklart hvordan
relationerne vil blive ved en sammenlægning. Vi er derfor bekymrede for, at en sammenlægning af
studienævnene vil ødelægge et allerede veletableret og velfungerende administrativt samarbejde på
Filosofi.
Slutteligt bemærker Filosofisk Studienævn, at en sammenlægning af studienævn på tværs af institutter
rejser en række spørgsmål omkring relationer til institutledelserne. For eksempel er det uklart, hvorvidt
institutlederen vil få adgang til undervisningsevalueringer på tværs af institutter.
i)

Ansøgning om midler fra Fagrådet

Fagrådet for Filosofi ønsker at holde et grillarrangement - og eventuelt mere end ét hen over sommeren for alle årgange på uddannelsen Fagrådet ansøger om 400 kr. Studienævnet bevilligede 1000 kr. for at
støtte op om mere end ét arrangement.
Ad 7) Eventuelt
Der er udsendt en invitation til arrangementet Working Together fra SDUUP. Mulighed for networking og
samarbejde mellem dem som understøtter undervisning og læring på SDU efter reboarding. Afholdes den
13. september, 12.00-16.00.
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Mødet sluttede kl. 11.30.
Næste møde afholdes den 18. august 2021, kl. 9.00 til 12.00 i Sokrates.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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