Referat Filosofisk Studienævn
Dato:
Lokale:
Deltagere:

27. januar 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: 28. januar 2021
Sagsnr.: 21/2427

Fraværende:

Konstituerende møde
Ad 1) Valg af formand og næstformand
Studienævnet valgte Esben Nedenskov Petersen som formand og Freja Lyngsø Lund som næstformand.
Studienævnet bød samtidig varmt velkommen ti Freja Lyngsø Lund og Philip Lindegaard Rasmussen, der
begge er valgt ind i studienævnet for første gang.
Ad 2) Godkendelse af forretningsorden
Studienævnet godkendte Standardforretningsorden for studienævn under Humaniora som Filosofisk
studienævns fremtidige forretningsorden.
Ad 3) Delegation af afgørelseskompetence til formand og sekretariat
Studienævnet drøftede i hvilket omfang, der i rutinesager skal delegeres afgørelseskompetence til
formanden og sekretariatet. Studienævnet besluttede at bemyndige formanden til at imødekomme
ansøgninger i følgende dispensations- og meritsager, jf. forretningsordenens § 7, stk. 2:
• Ekstra tid til eksamen
• Udsættelse af afleveringstidspunkt for opgaver
• Projektorienteret forløb som valgfag
• Overflytning til ny studieordning
• Samme eksamensform som eksamensform for faget i anden studieordning
• Ordinær eksamen i reeksamensperioden
• Individuelt tilrettelagt tilvalg
• Dispensation til yderligere prøveforsøg
• Af- og tilmelding af fag
• Ændring af eksamenssprog
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• Individuelt tilrettelagt eksamen
• Merit, herunder startmerit og forhåndsmerit
Studienævnet besluttede desuden fortsat at bemyndige studienævnssekretariatet til at imødekomme
nedenstående ansøgningstyper som beskrevet i delegationsskrivelse af 14. april 2016:
• Ekstra tid til eksamen ved dysleksi
• Udsættelse af afleveringstidspunkt for opgaver, hvis der foreligger lægeerklæring med angivelse af
sygdomsperiode
• Projektorienterede forløb som valgfag
• Overflytning til ny studieordning
• At tage fag på ny studieordning
• Samme eksamensform som eksamensform for faget i anden studieordning
• Ordinær eksamen i reeksamensperioden
• Individuelt tilrettelagte tilvalg
• Dispensation til 4. forsøg, hvor der foreligger dokumentation for sygdom
Ad 4) Orientering om regelgrundlag for studienævnets arbejde
På baggrund af det vedlagte bilagsmateriale orienterede Esben og Stine om regelgrundlaget for
studienævnets arbejde for både gamle og nye medlemmer af studienævnet, herunder beskrivelse af
tavshedspligten i forbindelse med studenteransøgninger. Desuden var der tilslutning i studienævnet til at
indføring i de forskellige regler også håndteres løbende, som de bliver relevante.
Ordinært møde
Ad 1) Godkendelse af dagsorden for 27. januar 2021
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkterne:
Til meddelelser: bilag med Forbrug af studienævnets annuum 2020, punkt 6e: Indstilling til
undervisningsprisen 2021, punkt 6f: Ansøgning om midler til foreningsdrift fra TIDskrift.
Desuden udskydes punkt 7d, Evaluering af Verdensmålsforløb til næste studienævnsmøde.

Ad 2) Godkendelse af referat fra 16. december 2020
Referatet blev godkendt.
Ad 3) Meddelelser
a) Studienævnsformanden
Orientering om nedlukning
Esben orienterede om, at Fakultetet har meddelt, at undervisningen skal fortsætte som online-undervisning
i februar og marts måned - og muligvis resten af semesteret.
Varsling af nedsparingsproces
Der skal spares 8,4 mio. varigt pr. år på Det Humanistiske Fakultetet. Mulighed for mere samlæsning og
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reduktion i antal timer på enkelte fag er i spil. Desuden bliver det formentlig nødvendigt at nedbringe
Fakultetets samlede lønudgifter.
b) De studerende
Ingen meddelelser.
c) Andre
Forbrug af studienævnets annuum 2020
Stine orienterede om, at studienævnets forbrug af annuum for 2020 er 2.218,80 kr. Det resterende beløb
op til 19.718 kr. kan desværre ikke overføres til år 2021.
Koordinering af små hjemmeopgaver
Oversigt over små hjemmeopgaver kan hvert semester rekvireres hos Marlene.
Desuden er følgende datoer i forårssemesteret 2021 undervisningsfrie:
•
•
•
•

Onsdag d. 10/2 kl. 12-18 - Virtuelt Åbent hus for kandidat, tilvalg/sidefagsuddannelser
Tirsdag d. 30. marts til og med mandag d. 5. april – Påskeferie
Fredag d. 30. april – Store Bededag
(Torsdag d. 29. april kan der være Institutdyst - ikke endeligt besluttet endnu. Indtil videre er der
skemalagt timer denne dag).

Status på It’s Learning
Den 15. januar 2021 erstattede It’s Learning BlackBoard. IT-service tilbyder teknisk assistance til både
ansatte og studerende.
Ad 4) Merit- og dispensationsansøgninger
Jf. lukket punkt.
Ad 5) Sager til behandling kvalitetspolitikken
a) Rekruttering
Uddannelsen forholder sig løbende til, hvilke aktører, der er relevante for uddannelsen at have relationer til.
Uddannelsen forholder sig løbende til sin kommunikationsindsats overfor sine målgrupper.
Studienævnet forholder sig løbende over året til kommunikationsindsats overfor målgrupper samt plejer
relationer til relevante aktører.
b) Studiestart
Studienævnet påbegynder planlægningen af studiestarten.
Punktet udskydes til et senere studienævnsmøde i foråret 2021.
c) Aftagerpanel
Årshjul for arbejdet med aftagerpanelet
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Årshjulet for arbejdet med aftagerpanelet blev godkendt. Mødedatoerne for 2021 er:
Den 20. april kl. 15-17
Den 12. oktober kl. 14-17
d) Studieadministration
Studienævnet sikrer, at uddannelsen har gennemsigtighed i sagsgange for studieadministration og den
forventede svartid for sager i studienævnet er offentlig tilgængelig. Desuden er referater fra møder i
studienævnet offentligt tilgængelige.
Sagsbehandlingstider er tilgængelige på nettet. Desuden er dagsordener og referater fra møder i
studienævnet offentligt tilgængelige på denne side.
e) Godkende årshjul for studienævnets arbejde i 2021
Årshjulet blev godkendt, og findes desuden offentligt tilgængeligt på denne side.
Ad 6) Andre sager til behandling
a) Høring om karriereprofilfag
Studienævnet drøftede porteføljen og indholdet af karriereprofilfagene. Studienævnet fandt, at for så vidt,
man skal bibeholde 5 karriereprofilfag, er det ikke acceptabelt med det betydelige overlap mellem Faglig
Formidling og Kulturarv - et arbejdsfelt fra a til z. Desuden vil studienævnet i høringssvaret foreslå, at alle
fag der kan sende studerende til karriereprofilfag, får undervisningsevalueringerne tilsendt. På baggrund af
drøftelserne udarbejder Esben et udkast til et høringssvar, der kan godkendes på det kommende
studienævnsmøde i februar.

b) Studienævnets holdning til online møder og offentlige møder
Studienævnet drøftede udfordringen ved, at studienævnsmøderne ikke er offentligt tilgængelige (under de
åbne punkter), så længe møderne afvikles online. Løsningen på dette blev, at Stine skriver datoen for det
kommende møde i referaterne, og at man altid kan bede Stine om et link til det pågældende møde.

c) Høring blandt studerende og medarbejdere om forsknings- og ytringsfrihed
Studienævnet drøftede materialet grundigt, og savnede en formulering der i højere grad giver beskyttelse
af den enkelte forskers ytringsfrihed. Studienævnet blev enige om at indsende følgende høringssvar:
SDU lægger vægt på, at medarbejderne frit kan bruge deres grundlovssikrede ytringsfrihed, også om forhold
der vedrører SDU. Som videns- og kulturbærende institution anerkender SDU sine forskeres særlige
forpligtelse til at formidle deres forskning i henhold til offentlighedens interesser. SDU opfordrer til at
medarbejderne stiller sig til rådighed for pressen og som ressourcepersoner deltager i den offentlige debat.
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Desuden foreslår vi at denne anerkendelse af det videnskabelige personales særlige formidlingsforpligtelser
qua universitetsansatte forskere ikke blot fremgår af de interne personalepolitiske retningslinjer, men også
figurerer prominent i SDUs profilering udadtil. Dette kan fx være i SDUs offentlige præsentationsmateriale
på hjemmesiden og i rekrutteringsmateriale henvendt til prospektive nye studerende og ansatte.
d) Fastsættelse af dato for Karrieredag.
Planlægning af Karrieredag udskydes indtil videre grundet usikkerhed omkring Covid-19-situationen.
e) Indstilling til undervisningsprisen 2021
Punktet udskydes.
f)

Ansøgning om midler til foreningsdrift fra TIDskrift

Punktet udskydes.
Ad 7) Sager til behandling undervisning
a) Evaluering af How to Uni og How to Kandidat
Studienævnet bemærkede, at evalueringerne er meget flotte.
b) Godkende sammenfatning af undervisningsevaluering der skal ligge på hjemmesiden
Evalueringsrapporterne for efterårssemesteret 2020 for hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen blev
godkendt med en mindre justering, og lægges på denne side.
c) Kursusplaner for forårssemesteret 2021 til orientering for studienævnet
Punktet udskydes.
d) Evaluering af verdensmålsforløb (1 ECTS)
Punktet udskydes.

Ad 8) Sager til behandling studieordninger
a) Gennemgang af studieordninger med henblik på eventuelle ændringer ift. besparelser.
Eventuelle ændringer til studieordningerne skal være på plads senest ved studienævnsmødet i
februar.
Esben præsenterede forslag til besparelser på uddannelserne med udgangspunkt i drøftelser på seneste
budgetmøde på instituttet samt med hensyn til enighed i faggruppen om, at besparelserne helst ikke
rammer i begyndelsen af uddannelsen, eller på fag der har 2 eller færre SKT. Studienævnet enedes om et
udspil til besparelser med følgende nedskæringer:
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•
•
•
•

BA-seminarets samlede undervisningsomfang (forår + efterår) reduceres med 4,25 kt, fra 16, 25 kt (13 kt +
13 ø) til 12 kt (10 kt + 8 ø)
Undervisningen i Filosofiens historie 2 reduceres med 13 kt, fra 52 kt til 39 kt
Undervisningen i Filosofiens historie 3 reduceres med 10 kt, fra 65 kt til 55 kt
Undervisningen i Projektugen reduceres med en VIP-forelæsning på 2 kt

Faggruppen på Filosofi præsenteres for forslagene den 28. januar Hvisvi de ikke har væsentlige
indvendinger lægges der op til, at studieordningsændringer svarende til de omtalte
besparelser/nedskæringer godkendes formelt på studienævnsmødet i februar.
b) Tilpasning af studieordning i forhold studieintensitet
Punktet udskydes.
Ad 9) Eventuelt
Intet til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 12.05

Næste møde afholdes den 24. februar 2021, kl. 9.00 til 12.00.

Esben Nedenskov Petersen
Studienævnsformand

/

Stine Bøtchiær
Studienævnssekretær
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