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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn fredag den 30. maj 2008, kl. 9.30.
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.
Godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 28. april 2008.
Godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
Studielederen meddelte:
a) Meddelelse fra fakultetet om forslag til prisopgaveforslag. Forslag skal fremsendes til institutledelsen
og derfra videre til Akademisk Råd senest den 1. juli. Søren Harnow Klausen opfordrede kraftigt
underviserne til at komme med forslag.
b) Studielederen refererede fra Delpolitik før studiestart.
c) Der vil blive udsendt breve med anmodning om at kontakte studielederen til alle studerende, der ikke
har optjent 30 ECTS det seneste år.
d) Der vil blive afholdt samtale med alle nye studerende i anden halvdel af september. Søren Harnow
Klausen og Lars Binderup vil afholde samtalerne. Eventuelt vil studienævnsmedlemmerne også blive
inddraget.
e) Den 16. juni afholder Det Humanistiske Fakultet studieledermøde.
f) Institut- og studielederen er ved at udarbejde de økonomiske retningslinjer for ansættelse af tutorer til
efteråret.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2008-14 fik udsættelse med aflevering af hjemmeopgave.
Journalnr. 2008-15 fik udsættelse af førsteårsprøven.
Journalnr. 2008-16 fik afslag på udsættelse af førsteårsprøven, da der ikke forelå dokumentation.
Journalnr. 2008-17 fik godkendt overflytning til nuværende studieordning.
Journalnr. 2008-18 fik udsættelse med aflevering af hjemmeopgave.
Journalnr. 2008-19 fik afslag på ansøgning om reeksamen, da betingelserne ikke var opfyldt.
Journalnr. 2008-20 fik afslag på udsættelse af førsteårsprøven, da der ikke forelå dokumentation.
Journalnr. 2008-21 fik godkendt ansøgning om at skrive BA-projekt ved anden uddannelsesinstitution,
under forudsætning af at filosofi indgår som en ligeværdig del af BA-projektet.
Journalnr. 2008-22 fik godkendt bogliste, at skrive speciale på engelsk og specialekontrakt.
Journalnr. 2008-23 fik godkendt bogliste og specialekontrakt.
Journalnr. 2008-24 fik godkendt bogliste og specialekontrakt.
Journalnr. 2008-25 fik godkendt bogliste og kontrakt til magisterafhandling.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Fagrådet fik godkendt ansøgning om 500,-kr. til hjælp til dækning af hytte til rusturen.
Ad 6: Plan for introduktionsdage/introduktionsforløb.

Studienævnet vedtog studielederens forslag til plan for rusintroduktion den 28. og 29. august. Det blev
pointeret, at det skal anføres i velkomstbrevet, at de studerende skal viderestille deres studenter-emailadresse til deres egen mailadresse.
Der var enighed om, at instituttet skal søges om ca. 30 timer til hver af de faglige tutorer. Efterfølgende
er der blevet bevilget i alt 200 timer, som også vil blive brugt til planlægning og afvikling af rusarrangementet.
Ad 7: Evaluering.
a) Studielederen havde udarbejdet en rapport, som skal fremsendes til institut- og viceinstutlederen. Det
blev opdaget, at Logik ikke er blevet evalueret, og underviseren vil blive bedt om at lægge
evalueringsskemaerne på Blackboard.
Ad 8: Eksamensplanlægning.
En studerende havde fremsendt forslag til studienævnet om at offentliggøre eksamensdatoer i starten af
semestrene. Studienævnet var enigt om, at det er praktisk umuligt at meddele de eksakte datoer ud
tidligere end man gør nu, da både censorer og Serviceafdelingen med lokaler spiller ind i
planlægningen. Derimod kan man så tidligt som muligt informere om det planlagte tidsrum for de
enkelte eksaminer.
Ad 9: Undervisningspris.
Jens Hebor indstilles til undervisningsprisen. Forslaget til teksten fra fagråd og studienævn blev
vedtaget og er efterfølgende fremsendt til fakultetet.
Ad 10: Fortsat: planer om adgangsbegrænsning.
a) Adgangsbegrænsningen vil betyde, at der vil være et optag på maks. 50 studerende til september.
b) Det blev besluttet at udvide førsteårsprøven til at omfatte alle eksaminer på 1. år
Ad 11: Retningslinjer for fællesudbud.
Man vil fortsat godkende alle kurser i fællesudbuddet, som er relevante for filosofistuderende. Da det på
internet-læseplanen ikke er muligt at udskille filosofis kurser fra fællesudbuddet, vil filosofis
overbygningskurser blive annonceret på postlisten inden semesterstart.
Ad 12: Problemer med hold- og eksamenstilmelding.
Filosofis studieordning er vanskeligt forenelig med hold- og eksamenssystemet. Det giver mange
problemer ved eksamenstilmelding med forkerte prøveformer til følge. Studieleder og sekretær skal
efter eksamen have kontakt med eksamenskontoret for at prøve at få rettet op på fejlene. Der var
enighed om, at der skal sættes massivt ind med information til de studerende om valgfag og
overbygningskurser før eksamenstilmeldingen den 20.-30. oktober.
Ad 13: Eventuelt.
a) Næste møde bliver den 10. september.
b) Søren Harnow Klausen overrakte på studienævnets vegne Erich Klawonn en lille present som tak for
studienævnsarbejde igennem mange år.
Mødet sluttede kl. 11.45
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand
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