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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 21. november 2007, kl. 12.00.
Til stede: Søren Harnow Klausen, Erich Klawonn, Caroline Schaffalitzky, Peter Kapper Andersen,
Daniel Frandsen og Mette Smølz Skau.
Desuden deltog: Faglig vejleder Sofus Ryge Petersen og Anne Sophie Bang Lindegaard ,
sidstnævnte deltog ikke i de lukkede punkter.
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen: 1 - 5, 13, 14, 6 - 12, 15.
Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes efter tilføjelse af pkt. 13 Evaluering og pkt. 14 Instruktorer, begge
lukkede punkter, Eventuelt bliver således pkt. 15.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 10. oktober.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Fakultetet har efter endt høring ved studienævnene fremsendt specialeregler, som omgående skal
implementeres. Søren Harnow Klausen vil orientere om dette ved medarbejdermødet den 5.
december.
b) Efter endt høring ved studienævnene har fakultetet besluttet ikke at ændre på optagelsesfristen
for kandidatuddannelsen og tilvalg, som forbliver den 1. juli.
c) Fagrådet har indvilliget i at flytte møderne fra tirsdag kl. 12-13 til fredag kl. 14-15. Hermed er
der mulighed for at opfylde flere studerendes ønske om ikke at lægge undervisningen sent på
eftermiddagen.
d) Studieleder Lars Binderup har via STADS-kontoret fået forløbsanalyser, der viser, at STÅfrekvenserne for Filosofi er betydelig bedre end dem, som figurerer i fakultetets Hvidbog.
Beregningsgrundlaget har hidtil været forkert, da man ikke umiddelbart kan sammenligne fagene
imellem. Forløbsanalyserne viser dog, at frafalds- og gennemførelsesprocenterne stadig ikke er så
gode. Endvidere fremgår det, at der er en svag korrelation mellem karaktergennemsnit og frafald og
mellem en gymnasieuddannelse kontra hf.
e) Caroline Schaffalitzky har haft møde med institutleder og sekretariatsleder om vedligeholdelse af
web-hjemmesiderne. Det blev besluttet at få en studentermedhjælp til opgaven.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2007-64 fik godkendt bogliste og kontrakt til kandidatspeciale.
Journalnr. 2007-65 fik godkendt bogliste og kontrakt til kandidatspeciale.
Journalnr. 2007-66 havde indleveret bogliste og fik besked om at denne vil blive godkendt, når
specialekontrakten også er indleveret.

Ad 5: Andre ansøgninger.
Studienævnet bevilligede en ansøgning om studentermedhjælp til Dansk Filosofisk Selskabs
årsmøde på 4.200 kr.
Ad 6: Høring om reeksamen.
Ministeriet har vedtaget, at der skal finde reeksamen sted umiddelbart efter hver ordinær eksamen
for de studerende, der ikke har bestået eksamen pga sygdom eller som er dumpede. Fakultetet har
derfor bedt studienævnene komme med forslag til, hvordan det arrangeres bedst muligt. Filosofi og
Religionsstudier sender formentlig et samlet svar.
Ad 7: Godkendelse af petitum.
Studienævnet godkendte petita. I de tilfælde, hvor petita ikke kunne godkendes, kontaktes den
studerende skriftligt.
Ad 8: Godkendelse af Fællesudbud.
Fællesudbud blev godkendt og der sendes besked til de respektive studienævn.
Ad 9: Globaliseringsmidler til Uddannelsesudvikling (2).
a) Bevillingerne træder i kraft fra sommer 2008 og løber 2009 med.
b) Akademiske arbejdsformer: Det vil blive undersøgt, om der er mulighed for at ansætte en
instruktor til kurset i Opgaveskrivning, som ikke direkte fører frem til en eksamen.
c) Mentorordning: Studenterbestanden på overbygningen skal have mentor tilknyttet. Man regner
med, at kernegruppen vil udgøre nystartede studerende, der vil blive fulgt tæt i deres
overbygningsforløb. Mentorordningen vil omfatte 4 undervisere, som vil få 0,5 SKT pr. semester.
d) Udarbejdelse af prøveformer: Caroline Schaffalitzky er Filosofis medlem i udvalget.
Ad 10: Evaluering af Brobygning.
Evalueringen foregår centralt og studienævnet har ikke modtaget noget materiale endnu. Der var 27
brobyggere tilmeldt og studienævnsformanden fik ved den sidste undervisning en kort mundtlig
tilbagemelding om forløbet. Gymnasieeleverne var generelt meget tilfredse: de fandt
særforelæsningerne bedre end den ordinære undervisning, de ønskede en afsluttende spørgetime og
de udeblev fra de sidste sene timer på dagen, da de i forvejen havde planlagt private aktiviteter og
for en dels vedkommende havde en lang rejsevej.
Ad 11: Eksamensplan.
Det fremlagte forslag blev godkendt. Det blev bemærket, at der skal en grundig oplysning til om, at
afmeldingsfristen er ændret fra 8 til 14 dage. Endvidere vil man forlange, at studerende skal komme
mindst 1 time før til eksamen i Metafysik og Erkendelsesteori. Der vil blive opfordret til, at de
studerende ringer afbud til sekretariatet, hvis de beslutter at udeblive.
Ad 12: Læseplan.
Forslaget blev vedtaget.
Ad 13 Evaluering.
De kurser, der har skiftet underviser eller først er startet i anden halvdel af semesteret er ikke
evalueret endnu. På baggrund af det foreløbige store materiale erklærede studienævnsformanden, at
man kunne drage følgende tendenser til den rapport, som skal udarbejdes til institut- og studieleder
og som vil blive forelagt studienævnet:
a) Der er store afvigelser i antallet af afleveringer fra de forskellige kurser.

b) Det er et mindretal af studerende, som afleverer evalueringsskema.
c) Evalueringerne er meget positive for underviserne.
d) De studerende er positive over for den pluralistiske line med forskellige pædagogiske koncepter
spændende fra foredragsformen til Power Point og giver udtryk for en god standard.
e) Også de yngre og dermed sidst tilkomne undervisere får gode skudsmål.
f) En underviser har ytret ønske om at skemaerne afleveres til studienævnet direkte. Studienævnet
vedtog derfor, at der på skemaet skal fremgå, at der kan afleveres til sekretariatet eller i postkassen.
g) Studienævnet diskuterede skemaets udformning og fagrådet vil til næste møde tage udarbejdelse
af nyt skema op.
Ad 14 Instruktorer.
Studienævnet besluttede at genopslå instruktor stilling i Logik og Argumentationsteori mhp at få et
bredere ansøgerfelt. Allerede indkomne ansøgninger tages med i betragtning.
Ad 15 Eventuelt.
a) Faglig vejleder gjorde opmærksom på, at studerende, der ønsker at flytte til ny studieordning på
centralt fag, ikke behøver at tage 15 ECTS ekstra.
b) Caroline Schaffalitzky fremkom med forslag om et elektronisk opgavearkiv med ca. 3
mønsteropgaver for hver prøveform. Opgaverne skal være ledsaget af karakter og vurdering.
Mødet sluttede kl. 14.25.
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