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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 10. oktober 2007, kl. 12.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Erich Klawonn, Caroline Schaffalitzky, Peter Kapper Andersen,
Daniel Frandsen og Mette Smølz Skau.
Endvidere deltog studieleder Lars Binderup.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Der blev tilføjet yderligere 2 punkter: Pkt. 15 Høring om tidspunkt for tilmelding til
kandidatuddannelse og pkt. 16 Afgørelse af motto konkurrence. Herefter blev
dagsordenen godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 5. september.
a) Der forelå indsigelse fra tre medarbejdere til ad 13 c. Studienævnsformanden
havde følgende forslag til formulering af ad 13 c som blev godkendt: Studienævnet
drøftede på studielederens foranledning fremmødet til introduktionsarrangementet
30/8, herunder muligheden af at indføre mødepligt. Studielederens bemærkninger på
mødet og i det efterfølgende brev til studienævnet havde til hensigt at rejse en
generel diskussion og ikke at fremsætte kritik af bestemte medarbejderes fravær ved
introduktionsarrangementet.
b) Telefonisk rettelse/opklaring fra institutleder Anne Jensen: Ad 3a, 4. linje 3.
sætning, efter ”viceinstitutleder” tilføjes ”for undervisning”. Ad 13 e ”Studielederen
orienterede om vigtigheden af at få STÅer for undervisning, som afholdes uden for
instituttet, fx undervisning på cand.negot”.
Med disse rettelser blev referatet godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden orienterede:
a) Svar fra fakultetet på forespørgsel om tilladelse til at ændre i studieordningens
§ 19, således at en opgave kan afvises, såfremt den ikke opfylder krav til sidetal.
Fakultetet afviser en ændring, da der ifølge eksamensbekendtgørelsens § 9 skal gives
en bedømmelse, når en prøve er begyndt. I det øjeblik en opgave afleveres skal der
således gives en bedømmelse enten i form af en karakter eller bestået/ikke bestået. I
forlængelse af dette svar blev Søren Harnow Klausen opfordret til i sin egenskab af
censorformand at udarbejde et forslag til praksis til censormødet i november.
Desuden vil man kontakte fakultetet mhp. en mere præcis formulering og have sagen
på som punkt ved næste studienævnsmøde.

b) Svar fra fakultetet på forespørgsel om den mundtlige eksamen er offentlig. Af
eksamensbekendtgørelsen fremgår, at kun eksaminator og censor må være tilstede
under voteringen ved mundtlige prøver. Meddelelse af karakteren er ligeledes ikke
offentlig.
c) Der er stor interesse fra gymnasium og hf elevers side til Brobygning, idet der er
tilmeldt 27.
d) Caroline Schaffalitzky orienterede om arbejdet med Filosofis hjemmeside. Efter
forskellige forbedringer, bl.a. er der indsat et ugeskema over undervisningen, vil der
igen blive sendt en opfordring ud om at se på siderne og melde eventuelle ønsker til
ændringer tilbage.
e) Meddelelse fra Cynthia M. Grund om at Tere Vadén, Tampere Universitet,
Finland, vil forelæse 8 timer til foråret bl.a. om performance-based research.
Forelæsningen er finansieret af Socratesudvekslingen.
f) Call for papers fra FSK, Århus, til endags symposium om følelser den 30.
november 2007. Henvendelse kan ske til fsk-forslag@groupcare.dk
g) Danske bank har fremsendt skrivelse om uddeling af Danske Studielegater.
Ansøgningsfristen er 1. november og ansøgningsskema kan hentes i Danske Banks
afdelinger eller på www.danskebank.dk.studielegater
h) Den 3. oktober blev der afholdt orientering om mulighed for BA-vejledning. Der
var pænt fremmøde af undervisere, men desværre ikke af studerende.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
a) Journalnr. 2007-57 ansøgning om 4 gangs dispensation til eksamen i Moderne
filosofi II blev imødekommet.
Journalnr. 2007-58 ansøgning om 4 gangs dispensation til eksamen i Metafysik og
Erkendelsesteori blev imødekommet.
Journalnr. 2007-59 bogliste og specialekontrakt blev godkendt.
Journalnr. 2007-60 bogliste og specialekontrakt blev godkendt.
Journalnr. 2007-61 bogliste og kontrakt til magisterafhandling blev godkendt.
Journalnr. 2007-62 ændring til bogliste til kandidatspeciale blev godkendt.
Journalnr. 2007-63 ansøgning om forhåndsgodkendelse til meritoverførsel fra andet
universitet blev godkendt.
Journalnr. 2007-64 anbefaling af ansøgning til fakultetet om ændring af akademisk
grad.
Ad 5: Andre ansøgninger.
a) Ansøgning fra fagrådet om at få udgifter til bustransport i forbindelse med
rusturen den 21. -23. september dækket. Beløb ca. 2600 kr. Studienævnsformanden
vil undersøge om fakultetet dækker en del af beløbet, ellers træder studienævnet til.
b) Ansøgning fra fagrådet om at få stillet skabe til rådighed til opbevaring af overtøj,
biblioteksbøger mm. Studienævnsformanden vil undersøge mulighederne.

c) Ansøgning fra faglig vejleder om yderligere 36 timer årligt. Studienævnet støtter
ansøgningen og kontakter fakultetet.
d) Lars Binderup meddelte, at der også vil komme en ansøgning om ca. 2000 kr. til
dækning af udgifter og honorar for Maxim Khomyakov, som vil gæsteforelæse i
starten af november.
Ad 6: Udkast til nye specialeregler.
Fakultetet har sendt forslag til nye specialeregler til høring ved studienævnene.
Filosofisk studienævn skriver i sit svar, at man ser generelt meget positivt på
forslagene. Dog fraråder studienævnet faste eksamensterminer for specialer, da det
kan hindre hurtigere gennemførsel. Endvidere efterlyser studienævnet
dispensationsregler.
Ad 7: Undervisning i F 2008, herunder OB-kurser.
Søren Harnow Klausen fremlagde rekvisitionsoversigt for foråret 2008. Oversigten
blev taget til efterretning.
Ad 8: Instruktorater.
Der forelå ansøgning om instruktorater til undervisning i Logik, Argumentationsteori
og Videnskabsteori 2.
Der vil blive søgt om timer til Logik og Filosofihistorie 2 foråret 2008 og
Videnskabsteori II efteråret 2008. Instruktortimerne blev bevilget under
forudsætning af, at der gives pålæg om, hvad der skal foregå i timerne. Endvidere
vedtog studienævnet, at man vil undersøge om der er en effekt af undervisningen,
som smitter positivt af på gennemførselsprocenten ved eksamen.
Ad 9: Godkendelse af pensum.
Ved pensum i Erkendelsesteori hold 2 manglede der en artikel. Ellers blev pensa
godkendt.
Ad 10: Problemer med optagelseskrav.
Blev drøftet.
Ad 11: Evaluering af introduktionsdage.
a) Studienævnsformanden opsummerede, at man i det store og hele var tilfreds med
arrangementet, som gerne må fylde 2 dage. Endvidere var der blevet efterlyst flere
faglige indlæg fra underviserne og disse ønsker at have længere tid til rådighed, når
de præsenterer deres område.
b) Studielederen orienterede om nyt tiltag, hvor der gives mulighed for at ansætte
faglige tutorer, der bl.a. skal etablere læsegrupper.
c) Det blev besluttet, at studienævnet tager planlægning for introduktion af nye
studerende op i maj måned.
Ad 12: Globaliseringsmidler til Uddannelsesudvikling.
Instituttet har fået bevillinger til det der er søgt om: Ansøgning omfattende hele
instituttet: Udvikling af prøveformer mm 141.000 kr. Ansøgning fra Filosofi:
Træning i akademiske arbejdsformer, mentorordning 203.240 kr. Sidstnævnte
bevilling vil give mulighed for at ansætte en instruktor til opgaveskrivning og

skriveøvelser, mens mentorordningen omfatter faste medarbejdere, som ønsker at
deltage i projektet. Bevillingerne giver nu mulighed for at undervisere, der vil give
mundtlig feedback på hjemmeopgaver i Filosofihistorie og Klassiske tekster 1 a+b
vil få op til 0,5 times kompensation.
Ad 13: Valg til studienævnet.
Opstillingsfrist er den 26. oktober. Erich Klawonn har meddelt, at han forlader
studienævnet. Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky og Peter Wolsing
stiller op til studienævnet.
Ad 14: Eventuelt.
a) Der var ønske fra de studerende på 3. semester om ikke at få lagt undervisning
sent på dagen. Studienævnet er opmærksomt på problemet.
Ad 15: Høring om tidspunkt for tilmelding til kandidatuddannelse.
Studienævnet havde ingen kommentarer til den ændrede frist.
Ad 16 Afgørelse af motto konkurrence.
Studienævnet valgte med 6 stemmer mottoet: Spørgsmål, undren og refleksion. Den
heldige vinder af konkurrencen er Claes Christiansen.
Mødet sluttede kl. 14.10.
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand
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