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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 14. juni 2006, kl. 10.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Lars Binderup, Erik Klawonn, Peter Kapper Andersen, Jacob
Christiansen. Faglig vejleder Sofus Ryge Andersen.
Afbud: Thomas Lenschau Andersen og Anne Jensen.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 3. maj 2006.
Godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden meddelte:
a) I forbindelse med fakultetets afholdelse af kandidatafslutning er der ved Filosofi opgjort en
kandidatproduktion på 18 på 13 måneder.
b) Rektorkollegiet har udsendt høring i forbindelse med ny karakterskala. Studienævnet har ikke
skønnet, at protester kunne ændre noget.
d) Der er søgt om instruktortimer til kurserne i Metafysik og Erkendelsesteori. Institutlederen har
sendt ansøgningen med anbefaling til fakultetet og man håber på at kunne få midler fra fakultetets
pulje.
e) Der er søgt om timer hos fakultetet til studenterdatabasen.
f) Søren Harnow Klausen har haft forhandlinger om Videnskabsteori 1 med Kolding.
Forhandlingerne munder eventuelt ud i en samarbejdsaftale om et fælles organ for undervisningen.
Endvidere har han haft møde med Jessica Carter, Naturvidenskab, som tilkendegav behov for at
rekvirere arbejdskraft fra os til undervisningen. Det kunne komme på tale at ansætte en fælles
adjunkt med henblik på undervisning og forskning i videnskabs- og erkendelsesteori.

Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2006-17, 2006-18 og 2006-19 fik godkendt bogliste til magisterafhandling.
Journalnr. 2006-20 fik godkendt meritoverførsel af to mundtlige opgaver fra kandidat- til
magisterstudieordningen.
Journalnr. 2006-21 fik overført eksaminer bestået på grunduddannelsen til sidefagsuddannelsen.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Godkendelse af ændring til overgangsstudieordning.

Studieordningen blev godkendt med ikrafttræden fra september 2006.
Ad 7: Evaluering af forårets undervisning.
Ingen bemærkninger bortset fra, at det er et udbredt ønske hos de studerende, at kurset i Filosofiske
grundbegreber bliver lagt i 1. semester. Studienævnet tager det op til overvejelse.
Ad 8: Brobygning.
Der afholdes Brobygning for gymnasieelever i uge 43 den 23. – 25. oktober inkl.
Ad 9: Eventuelt.
a) Lars Binderup fremførte et ønske fra begge undervisere i Moderne filosofi 1 a+b om at
hjemmeopgaven udleveres i starten af december og afleveres 10 dage senere fremfor en måned
senere. Fakultetets jurist vil blive spurgt om det er muligt med en studieordningsændring allerede for
næste semester.
b) Det blev aftalt, at næste møde vil finde sted den 6. september kl. 10.15. Imidlertid er der allerede
lagt et andet møde på det tidspunkt, så næste møde finder sted den 13. september kl. 10.15.
Mødet sluttede kl. 11.30
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand
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