Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

24. marts 2021, kl. 9:00 – 12:00
Skype-møde
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: 24. marts 2021
Sagsnr.: 21/2427

Fraværende:

Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 24. marts 2021
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Godkendelse af referat fra 24. februar 2021
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Orientering om Uddannelsesrådsmøde
Esben orienterede om punkter på dagsordenen for uddannelsesrådsmødet, der afholdes den 25. marts.
Trivselsuge på SDU
Uge 11 er trivselsuge på tværs af SDU, og i den forbindelse er der forskellige arrangementer og tiltag, som
Freja har kommunikeret ud til de studerende. Der er desuden oprettet en kanal på TEAMS til at dele
erfaringer og ideer om eksempelvis motiverende og engagerende aktiviteter i online undervisning.
Orientering om datoer i forbindelse med studiestarten 2021
Studiestartsaktiviteter for 1. semester skal lægges 1. – 3. september 2021 (onsdag til fredag). Såfremt der
planlægges studiestartsaktiviteter før 1. september, må disse aktiviteter ikke indgå i studiestartsprøven.
Undervisningsstart for bachelor- og kandidatuddannelsen (1., 3. og 5. semester) er mandag den 6.
september 2021. Undervisningen skemalægges til og med den 10. december 2021, hvilket giver 13 hele
ugers undervisning i efteråret.
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Tutorer
Studerende opfordres til at melde sig som tutorer til studiestarten 2021. Philip og Freja vil forsøge at
opfordre medstuderende til at melde sig til opgaven.
b) De studerende
Ingen meddelelser.
c) Andre
Caroline fulgte op på udfordringerne med Postlisten, der blev drøftet på sidste møde. Caroline har
haft kontakt med IT, og får færre spam-mails i øjeblikket. Indtil videre ændres Postlistens format
ikke.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Studienævnet påbegynder planlægningen af studiestarten
Program for studiestarten skal godkendes af studienævnet, og sendes til Fakultetet senest den 1. juni 2021.
Udgangspunktet er, at den 30. og 31. august er introdage. Herefter følger en dag uden program, inden
projektugen starter den 2. september. Konceptet for studiestarten 2021 vil læne sig op ad konceptet fra
2019, da studiestarten 2020 var underlagt Covid-19-restriktioner.
Esben informerede om, at der er blevet ansat to studiegruppefacilitatorer, som også skal indgå i
studiestartaktiviteterne herunder bl.a. deltage i studiegrupperelease. Underviserne som har undervisning
på 1. semester vil mødes og deltage i et planlægningsmøde med studiegruppefacilitatorerne.
Caroline er tovholder på projektugen i år, og vil i den forbindelse gennemse evalueringerne af projektugen
fra 2020. En af studiegruppefacilitatorerne vil desuden være instruktor på projektugen sammen med Freja således møder de nye studerende også Freja, som de vil møde i rollen som studiementor.
Ad 6) Andre sager til behandling
a) Strategiproces på Institut for Kulturvidenskaber
Studienævnet diskuterede de indkomne forslag angående den igangværende strategiproces på IKV.
Studienævnet valgte at melde nedenstående punkter ind:
•

IKV bør tilstræbe at bidrage til at skabe det bedst mulige grundlag for øget samdrift af undervisningen
på Humaniora, herunder særligt i forbindelse med samarbejdet omkring fakultetets udbud af valgfag

•

IKV bør tilstræbe at styrke undervisningsindsatser, der bidrager til at styrke de studerendes
employabilitet. Herunder bør man tilstræbe systematisk kompetenceudvikling af VIP-undervisere, så
deres arbejde med employabilitet opkvalificeres.

•

IKV bør etablere en incitamentstruktur, der afspejler og sikrer en høj prioritering af indsatser omkring
fastholdelse og employabilitet. Herunder bør det sikres, at VIP-undervisere modtager en passende
kompensation for særlige indsatser i forhold til fastholdelse og employabilitet.
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•

IKV bør tilstræbe at udnytte det potentiale, som en styrket indsats omkring employabilitet har i forhold
til fastholdelsen af studerende på bacheloruddannelserne.

•

Særligt i forhold til kandidatuddannelserne bør man arbejde på at udnytte det potentiale, som ligger i
Human Health i forhold til undervisning. Fx kunne man forestille sig tværfaglige specialeworkshops,
hvor kommende specialestuderende introduceres til mulige specialeemner inden for
sundhedshumaniora.

•

Forskningsgrupperne på instituttet bør være forpligtede på at lægge planer for, hvordan gruppernes
aktiviteter kan inddrage de studerende på en hensigtsmæssig måde.
b) Trivselstiltag. Hvad kan vi gøre for studiemiljøet i dette semester - forsat.

Freja har talt med Refleks, om at forme nogle torsdagsarrangementer for studerende. Indtil videre har
Søren Harnow og David Ekdahl tilkendegivet, at de vil bidrage med oplæg i den forbindelse.
Arrangementerne skal være beregnet til nuværende studerende for at gøre det så intimt som muligt.
Desuden anbefalede studienævnet, at man i forbindelse med arrangementerne lader Zoom-rummet stå
åbent efterfølgende, så der er mulighed for at tale eller skrive sammen.
Esben besøger online-undervisningen på 2. og 4. semester med opmuntrende bemærkninger til de
studerende.
c) Akkrediteringsrapport 2021 til studienævnets orientering
Studienævnet orienterede sig i rapporten inden mødet, og alle var enige i, at det er positivt for SDU at have
modtaget genakkrediteringen.
Ad 7) Sager til behandling eksamen
a) Orientering om eksamensplan for forårssemesteret 2021
Ingen bemærkninger til eksamensplanen.
Ad 8) Eventuelt
Caroline fremlagde et forslag om at have mere udprøvning undervejs i fagene, så alt ikke først bringes i spil
i forbindelse med eksamen. Med andre ord , altså at afskaffe den afsluttende eksamen, og i stedet lave små
øvelser, projekter eller oplæg undervejs i semesteret. Studienævnet drøftede forslaget kort, og besluttede
at afvente det nye vademecum, og derefter tage forslaget op igen i efteråret 2021.

Mødet sluttede kl. 11.58
Næste møde afholdes den 28. april 2021, kl. 9.00 til 12.00.
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Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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