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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 10. september 2008, kl. 9.30.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Peter Wolsing, Anne Sofie Bang Lindegaard, Mette Smølz Skau,
Caroline Schaffalitzky, Daniel Frandsen. Heidi B. Madsen.
Anne Sofie Bang Lindegaard deltog ikke i Ad 4, journalnr. 2008-33.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 30. maj 2008.
Godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Søren Harnow Klausen tiltrådte som professor pr. 1. august. Der afholdes
tiltrædelsesforelæsning den 29. oktober kl. 15. Der kommer oplysninger om titel og sted.
b) Der forelå en forløbsanalyse for Bachelor Humaniora – Odense. Studienævnsformanden
bemærkede, at materialet fremviste mindre pæne tal, men dog ikke katastrofalt
sammenlignet med andre fag. 2. semester viste ikke overraskende størst frafald. Endvidere
var der få fra årgangene 2005 og 2006, der havde bestået førsteårsprøven.
c) Søren Harnow Klausen deltog den 25. august i et studieledermøde om tiltag på det faldende
studenteroptag, Man drøftede tiltag til fastholdelse af studerende, tutor- og mentorordninger.
d) Filosofis hjemmeside skal gøres mere moderne og fokusere på filosofiuddannelsens
særpræg i Odense. Der skal evt. nedsættes en arbejdsgruppe med dette i opdrag.
e) Det Humanistiske Fakultet har nedsat en tænketank omkring forskning og uddannelse.
Søren Harnow Klausen deltog i et møde den 1. september, hvor der bl.a. drøftedes ideer om
at profilere SDU som formidlingsuniversitet med nye prøveformer og formidling til
offentligheden.
f) Der var pænt fremmøde til studiestart: 27 studerende på Centralt fag og 15 på Tilvalg.
Desværre er der for få tilmeldte til rustur, så i stedet arrangeres foredrag og fest her på stedet
den 12. ds.
g) Der er blevet sendt breve ud til studerende, der ikke har været aktive på studiet i 2 år. De
opfordres til at kontakte studienævnsformanden og få en lavet en studieplan, der indbefatter
eksamensforsøg ved næste eksamenstermin. Hvis de ikke reagerer på brevet bliver de
udskrevet. Der har efterfølgende været mange reaktioner på brevet.
h) De undervisere, der er engageret i mentorordningen skal forsat koncentrere sig om de
forsinkede studerende, før de tager de ordinære overbygningsstuderende ind.
i) Studienævnsformanden har sendt invitationer ud til studiestartssamtaler, der vil finde sted
den 17., 22. og evt. 29. september. Lars Binderup vil afholde en del af samtalerne.
j) Caroline Schaffalitzky meddelte, at resultatet af prøveformsudvalgets arbejde er sendt til
institutlederen.

k) Fakultetet har fremsendt nye fællesbestemmelser for tilvalg på kandidatuddannelsen til 45
ECTS og 75 ECTS centralt fag, i stedet for 50 og 70. Valgfag nedjusteres fra 10 til 5 ECTS
på tilvalg. Sidstnævnte kan give filosofi problemer, da uddannelsen har 2 valgfag.
l) Skrivelse fra fakultetet ang. Akademiske metodekrav i forbindelse med eksamen.
m) Notat fra fakultetet om dispensationer og merit.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2008-26 fik meritoverført fra Grundfag til Tilvalgsfag.
Journalnr. 2008-27 fik besked om at indhente yderligere dokumentation
Journalnr. 2008-28 fik besked om regler for overførsel fra Grundfag til kandidat Tilvalg.
Journalnr. 2008-29 fik meritoverført kurser fra andet universitet til Overgangsordning 135 ECTS.
Journalnr. 2008-30 fik overført speciale til ny studieordning.
Journalnr. 2008-31 fik overført Grundfag til Centralt fag.
Journalnr. 2008-32 fik dispensation til sygeeksamen.
Journalnr. 2008-33 fik meritoverført kursus fra andet universitet til Centralt fag.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Godkendelse af studieordning for Naturvidenskab.
Naturvidenskabsstuderende, der læser filosofi på tilvalg, indskrives på 45 ECTS studieordningen.
Man var enige om, at lade den tidligere udarbejdede og i studienævnet godkendte studieordning
ligge som ”skuffestudieordning”, hvis der skulle komme studerende med ønske om en særlig
tilrettelagt uddannelse.
Ad 7: Fastlæggelse af reeksamen for hjemmeopgaver på Centralt fag og Tilvalg.
Der var enighed om at reeksamen for hj.opg. i Filosofihistorie 1a skal ligge i begyndelsen af
december. Hj.opg. i 1b skal ligge i anden halvdel af februar. Reeksamen for hj.opg. i Moderne
filosofi 1a+b skal ligge i februar.
Ad 8: Forslag fra Prøveformsudvalget.
a) Der var generel enighed om at multiple choice-prøver bør undgås. . Endvidere skal det
undersøges om de praktiske og administrative problemer i forbindelse med
portfolioeksamen kan løses.
b) Der var forslag om at dele Metafysik og Erkendelsesteori op i to eksaminer. Søren Harnow
Klausen påpegede det ønskelige i
c) at eksamensformen i Etik og Politisk Filosofi er den samme som i Metafysik og
Erkendelsesteori
d) Der var forslag om at en fælles prøve i Videnskabsteori 1 og Videnskabshistorie et kursus
e) Man vil bibeholde skriftlig eksamen i Filosofihistorie 2.
f) Skriveøvelser skal nævnes blandt undervisnings- og arbejdsformer i studieordningen.
Ad 9: Evaluering fra foråret.
a) Logik kurset blev ikke evalueret rigtigt i foråret, men de få skemaer der indkom var positive.
b) Man diskuterede forskellige former for evaluering bl.a. mundtlig evaluering midt i semesteret.
c) Man drøftede hvorvidt Logikkurset af pædagogiske grunde skulle afholdes med 2 timer pr. uge
frem for de nuværende 4 timer i et halvt semester.

Ad 10: Censor-evalueringer fra juni eksamen.
En enkelt censor havde bemærket, at man burde fokusere på primærtekster frem for
sekundærtekster i Filosofihistorie. Studienævnet vil tage spørgsmålet op på senere møder. .
Evalueringerne blev ellers taget til efterretning.
Ad 11: Forslag til ny model for kursusudbud.
a) Caroline Schaffalitzky fremførte, at overbygningskurser med kun 3 studerende, som det
indimellem forekommer, er spild af ressourcer.
b) Studienævnsformanden meddelte, at overbygningskurserne er trængte og at standardformatet er
blevet 10 dobbelttimer og ikke 13. I det hele taget vil der med den lille studenterbestand på
overbygningen blive flere korte kurser.
c) Caroline Schaffalitzky fremkom med et forslag til ændring af den nuværende hjemmeopgave:
Synopsis udgår til fordel for en mindre opgave, der afleveres forud for den endelige aflevering og er
et krav for at aflevere hjemmeopgaven.
Ad 12: Filosofis flytning.
Søren Harnow Klausen meddelte, at der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor filosofi er repræsenteret
ved ham selv som repræsentant for forskeruddannelsen og Lars Binderup i sin egenskab af
viceinstitutleder. Det første møde finder sted den 18. september. Der var enighed om, at man ønsker
at studienævnsformand, faglig vejleder og sekretariatet skal ligge i nærheden af hinanden og i det
filosofiske miljø.
Ad 13:Fastlæggelse af tidspunkter for evaluering.
Det blev fastlagt at evaluering skal foretages i uge 43 og 44. Som sædvanlig vil det omfatte de
undervisere, der har et kursus, som de ikke har haft tidligere, nye undervisere samt instruktorer.
Skemaerne skal både lægges ud på Blackboard og deles ud i timerne
Ad 14: Forslag om udvidelse af antallet af fag ved stopprøven.
Den tidligere vedtagne beslutning om at inddrage alle eksaminer på 1. år i stopprøven blev
fastholdt.
Ad 13: Eventuelt.
a) Valgfag skal foruden at figurere på kandidatlæseplanen også lægges ud på BA-delen.
b) Søren Harnow Klausen skitserede forslag til forårets læseplan.
c) Inden næste møde fremsendes forslag for datoer til efterårets møder.
Mødet sluttede kl. 12.20
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

