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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn mandag den 28. april 2008, kl. 14.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Anne Sofie Bang
Lindegaard, Daniel Frandsen og Mette Smølz Skau. Faglig vejleder Sofus Ryge Petersen.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes med tilføjelse af punkterne: 18: Studieordningsbeskrivelser vedr. Valgfag,
19: Problemer med skriftlig eksamen, 20: Model for Naturvidenskabeligt Tilvalg.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 14. marts 2008.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden orienterede:
a) a) Der foregår et tværfakultært samarbejde mellem IFPR (repræsenteret ved Lars Binderup) og
Biologi om en samlet kandidatuddannelse på tværs om Natur-Kultur (foreløbig titel).
b) Skrivelse fra fakultetssekretariatet om at Filosofi ifølge Vademecum ikke overholder fristen for
aflevering af BA-projekt, som er sat til den 1. november. Studienævnet vil forsøge at få dispensation
til at fastholde fristen primo januar.
c) Netværket for Kvinder i filosofi afholder den 19. maj årsmøde med emnet Religionen under
filosofisk behandling.
d) Filosofisk fagråd er blevet kontaktet af fagrådet for Religionsstudier mhp. at få udskiftet sofaen i
fagrådsområdet.
e) Filosofisk fagråd vil den 2. maj tage stilling til forslag til Humanioras underviserpris.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2008-8 ansøgning om udsættelse af tidsfrist for førsteårsprøve. Anmodes om at indsende
en ny ansøgning med begrundelse og dokumentation.
Journalnr. 2008-9 fik dispensation til reeksamen, da det var sidste opgave før kandidatgrad.
Journalnr. 2008-10 fik oplysninger om eksamensterminer og reeksamen.
Journalnr. 2008-11 fik udsættelse af aflevering af speciale på baggrund af lægelig dokumentation.
Journalnr. 2008-12 fik godkendt ansøgning om meritoverførsel.
Journalnr. 2008-13 fik godkendt ansøgning om overflytning til ny studieordning.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Godkendelse af ansøgning fra Søren Harnow Klausen om 1500.- kr. til dækning af udgifter til FÆL
seminar.
Ad 6: Normer for vejledning.

Undervisnings- og Uddannelsesudvalget havde fremsendt et forslag til høring, som studienævnet
stort set kunne tilslutte sig. Studienævnet vil dog gerne have indført normer for vejledning ved
magisterafhandlinger og opgraderet timenormer for specialevejledning.
Ad 7: Evaluering af forårets undervisning.
Studienævnet drøftede skemaerne og studielederen udarbejder en rapport til institut- og
viceinstitutleder. Der var enighed om, at det fremover ikke er hensigtsmæssigt at afholde
instruktortimer i Videnskabsteori 1 for filosofistuderende; til gengæld bør timetallet for de andre fag
øges. Studielederen vil tage kontakt til cand. negot-studiet med henblik på at drøfte de forholdsvis
kritiske evalueringer som kurset i Videnskabsteori 1 har fået af netop negotstuderende; disse bør
sammenholdes med det meget positive indtryk som underviserne har fået af bl.a. de
negotstuderendes eksamensbesvarelser. Det tyder på at der er et misforhold mellem de studerendes
forventninger og kursets målsætning, idet målsætningen faktisk i høj grad synes at blive opfyldt.
Ad 8: Kriterier for brug af ordbøger ved skriftlig eksamen.
Studielederen fremlagde forslag som blev vedtaget: Ved sproglige ordbøger forstås
retskrivningsordbogen, nudansk ordbog, fremmedordbog, etymologiske ordbøger og
fremmedsprogsordbøger (f.eks. tysk-dansk eller engelsk-engelsk), men ikke fagspecifikke ordbøger
(filosofisk ordbog, håndbog i videnskabsteori etc.) eller leksika. Ordbøger som rummer
kulturhistoriske oversigtstekster eller lignende må heller ikke benyttes.
Ad 9: Godkendelse af petita.
De studerende, som havde indsendt petita, der ikke blev godkendt, vil blive kontaktet mhp. at bringe
dem i overensstemmelse med studieordningens krav og indlevere dem på ny til godkendelse.
Ad 10: Godkendelse af nyt evalueringsskema.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Anne Sofie Bang Lindegaard, Daniel Frandsen og Søren
Harnow Klausen som færdigbehandler fagrådets udkast.
Ad 11: Stillingtagen til om referatet skal offentliggøres på postlisten.
Der var enighed om, at referatet indtil videre ikke skal på postlisten, da det er tilgængeligt på
Filosofis hjemmeside og på den fysiske opslagstavle.
Ad 12: Ansættelse af tutorer.
Der vil blive søgt om ansættelse af 7 tutorer á 30 timer til varetagelse af studiestarten.
Ad 13: Planer om adgangsbegrænsning.
Studielederen orienterede om fakultetets beslutning om at indføre adgangsbegrænsning med en
garantikvotient på 6. Der blev stillet forslag om udvidelse af stopprøven med flere fag. Punktet
tages op på næste møde.
Ad 14: Censorinstitutionens fremtid.
Der forelå en rapport til høring fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitetsog Bygningsstyrelsen med titlen ”Censorinstitution under forandring”. Da man i rapporten stort set
anbefaler videreførelse i den nuværende form, var der ingen kommentarer, bortset fra at de
studerendes repræsentanter var skeptiske over for forslaget om at en klage over eksamen fremover
også skal kunne føre til en sænkelse af karakteren.

Ad 15: Brobygning 2008.
Filosofi ønsker igen i år at afholde Brobygning for gymnasieelever. Dog vil der ikke blive afholdt
flere særskilte forelæsninger, men primært tilbudt deltagelse i den ordinære undervisning.
Ad 16: Retningslinjer for fællesudbud.
Blev udsat til næste møde.
Ad 17: Eventuelt.
Caroline Schaffalitzky sender udkast fra prøveformsudvalget til studienævnet.
Ad 18: Studieordningsbeskrivelser vedr. Valgfag
Studielederen blev bemyndiget til at formulere ændringer i studieordningen.
Ad 19: Problemer med skriftlig eksamen
En underviser har fremsat kritik af, at der ligger kladdepapir frit tilgængeligt i eksamenslokalerne, at
kladder ikke lægges i separat kuvert og at studerende afleverer flere modstridende svar på
spørgsmålene. Studielederen tager kontakt til serviceafdelingen, og det vil samtidig blive
understreget over for studerende og undervisere at det ved eksamensbesvarelser skal fremgå helt
tydeligt hvilket svar på et spørgsmål der gælder som det definitive.
Ad 20: Model for Naturvidenskabeligt Tilvalg
Forslaget blev godkendt og sendes til godkendelse i fakultetet.

Mødet sluttede kl. 16.50
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