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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 17. december 2008, kl. 10.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Daniel Frandsen, Anne
Sofie Bang Lindegaard og Mette Smølz Skau. Wibke Rickers referent.
Daniel Frandsen forlod mødet under punkt 6.
Ad1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 19. november 2008.
Referatet godkendtes efter rettelse: ad 6, 3. afsnit rettes til efter 1: hjemmeopgave
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden meddelte:
a) Faglig vejleder Mette Smølz Skau og Thomas Victor Rasmussen vil tage sig af Filosofi
ved ”Valg undervejs” den 7. marts.
b) Undervisningen i Filosofihistorie 2 vil blive varetaget af Ph.-d. studerende Esben
Nedenskov Petersen og cand.mag. Bjørn Rabjerg.
c) Peter Wolsing har afholdt 19 samtaler i forbindelse med feed-back på hjemmeopgaver i
Filosofihistorie 1a. To studerende er holdt op. De studerende udtrykte stor tilfredshed
med studiet, men erklærede samstemmende, at der mangler et studiemiljø.
d) Opgaveskrivning er en stor succes.
e) Tilvalgsstuderende kommer ikke i læsegrupperne. Der var enighed om at følge et forslag
om ved næste semesterstart at blande tilvalgsstuderende med andre studerende i rusgrupperne.
f) Søren Harnow Klausen meddelte, at de studerende er velkomne til at tage initiativ til at
invitere foredragsholdere udefra.
g) På næste møde vil der komme et punkt med økonomi.
h) Der har vist sig utilfredshed med at der er 2 undervisere i Filosofihistorie 2. Søren
Harnow Klausen tilkendegav, at man måske fremover skal friholde 1. semester for 2
undervisere.

Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Der var ingen.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.

Ad 6: Udarbejdelse af ændringer til studieordningerne.

a) Studieordningsrevisionen skal gælde alle studieretninger fra og med 1. september 2009. De
studerende vil blive orienteret ad forskellige kanaler - postliste, opslagstavle og e-mail.
b) Det blev pointeret, at der skal være en klar opdeling mellem studieordningen og
studievejledningen.
c) Der var enighed om, at underviserne skal sørge for koordinering mellem Filosofihistorie 1 og
Erkendelsesteori.
d) Jens Hebor vil blive bedt om at holde et oplæg om Filosofiske grundbegreber på et
medarbejdermøde.
e) Ændringen til § 6 BA om udlandsophold blev godkendt.
f) Fra § 20 indføres ordet ”diskussion” i forbindelse med ”forelæsninger”.
g) Det blev vedtaget, at alle 1. års eksaminer skal indgå i førsteårsprøven.
Studieordningsændringerne blev godkendt.
Ad 7: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 14.15
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