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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 8. oktober 2008, kl. 8.30.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Daniel Frandsen, Anne
Sofie Bang Lindegaard, Mette Smølz Skau.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes med tilføjelse af punkt: 16: Overbygningsundervisning.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 2008.
Godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Studienævnet vil anmode fakultetet om, at førsteårsprøven fra 1. september 2009 kommer til at
omfatte alle eksaminer på det første år.
b) Filosofiuddannelsen er blevet udpeget til at blive akkrediteret. Fristen for færdiggørelse af
dokumentationsrapporterne fra henholdsvis centralt fag og kandidatuddannelsen er 16. februar 2009.
c) Filosofi skal inden for nærmeste fremtid sammen med religion flytte til 1. sal ud mod Agrene og
svømmehallen.
d) Studienævnsmøderne i foråret 2009 vil ligge fra kl. 10-12 den 11. februar, 18. marts, 29. april og
27. maj.
e) Der er valg til studienævnet, i år gælder det kun studenterrepræsentanter.
f) Skrivelse fra fakultetet vedr. informationsarrangementer om specialeprocessen. Forårets
arrangement i Odense afholdes den 15. April 2009.
g) I delpolitik for evaluering fremgår det af delelement 3.2.2, at: ”Ved aflevering af skriftlige kursusafsluttende opgaver får den studerende inden 5 arbejdsdage en bekræftelse på, at opgaven er
modtaget.
h) Skrivelse fra fakultetet om Studiestartsstrategi.
i) Skrivelse fra fakultetet om Studieaktivitet.
j) Skrivelse fra fakultetet om Faglig vejledning.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2008-34 fik overført speciale til ny studieordning.
Journalnr. 2008-35 fik godkendt bogliste og specialekontrakt.
Journalnr. 2008-36 fik på baggrund af dokumentation godkendt 4. eksamensforsøg og udsættelse af
fristen for førsteårsprøven.
Journalnr. 2008-37 fik på baggrund af dokumentation godkendt 4. eksamensforsøg og udsættelse af
fristen for førsteårsprøven.
Journalnr. 2008-38 fik godkendt ansøgning om meritoverførsel af eksamen taget ved andet studium
som Valgfag.
Ad 5: Andre ansøgninger.

Der var ingen.
Ad 6: Evaluering af introduktionsforløb.
a) Der forelå en rapport udarbejdet på baggrund af udleverede evalueringsskemaer og
studiestartssamtaler med studieleder Søren Harnow Klausen og viceinstitutleder Lars Binderup. Der
var generel tilfredshed med forløbet og især med undervisernes foredrag. Dog efterlystes der et
socialt arrangement, der kunne ryste de studerende sammen. Der var enighed i studienævnet om at
rette op på det næste år.
b) Der er stor forskel på, hvor godt de forskellige læsegrupper fungerer, og der er stor forskel på,
hvor meget tutorerne har lagt af energi i arbejdet, og det afsmitter på tilfredsheden. I en enkelt
gruppe er der kommet 9 ekstra til fra grupper, der fungerer mindre godt. Der var enighed i
studienævnet om, at der skal samles op på restgruppen på ca. 10 personer.
Ad 7: Brobygning.
Filosofi er et af de fag, der har størst søgning med 32 tilmeldte.
Ad 8: Forslag til vejledningsnormer (papir fra UU-udvalget).
Timenormen for vejledning ved specialer er sat op til 0,30 for kandidatspecialer og 0,35 for
magisterafhandlinger. Studienævnet godkendte, med mindre rettelser, det af UU-udvalget
udarbejdede forslag til vejledning.
Ad 9: Filosofiolympiade.
Johannes Iversen har forespurgt om vi vil være vært for den danske forrunde til den Internationale
Filosofi Olympiade for gymnasieelever. Der var enighed om at give tilsagn. Arrangementet vil
formentlig finde sted den 7.-8. marts, hvor nogle af underviserne vil holde foredrag for
gymnasieelever.
Ad 10: Godkendelse af evalueringsskema.
Udvalget fremlagde forslag til evalueringsskema, som blev godkendt med få rettelser. Det blev
besluttet at udarbejde et separat skema til øvelsestimerne, idet man der vil have spørgsmål om,
hvorledes koblingen til kurset fungerer. Skemaerne bliver udleveret i ugerne 43 og 44.
Ad 11: Godkendelse af pensum.
Godkendtes.
Ad 12: Tiltag mod eksamenssnyd.
Det blev besluttet, at fra og med denne eksamenstermin skal alle hjemmeopgaver foruden
papirudgaven også afleveres i elektronisk form til underviserne. Opgaven kan enten sendes til
underviseren via mail eller afleveres på Blackboard i en drop boks.
Ad 13: Prøveformer.
Samtlige prøver der nævnes for filosofi i institutudvalgets rapport om prøveformer, ændres i henhold
til forslagene og nedfældes i studieordningen:
I Metafysik og Erkendelsesteori skal der afleveres 2 mindre skriftlige hjemmeopgaver i løbet af
semesteret, hvilket skal medføre reduktion af pensum til den mundtlige prøve.
Ved Filosofihistorie og Klassiske tekster skal skriveøvelserne være eksamensforberedende, evt. i
form af hjemmeopgaver.
Etik afvikles halvvejs i semesteret og Politisk filosofi ved den ordinære vintereksamen.

Videnskabsteori 1 og 2 skal ændres således, at Videnskabsteori 1 + Videnskabshistorie skal afvikles
med en hjemmeopgave midt i semesteret. Videnskabsteori 2 afvikles som nu.
På kandidatdelen skal Synopsis knyttes tættere til den skriftlige hjemmeopgave, således at den
afleveres midt i semesteret og dermed fungerer som et tjek og forberedelse til hjemmeopgaven.
Ad 14: Ændring af ECTS-nomeringen af tilvalg for studerende fra andre fakulteter.
Der var forslag fra fakultetet om at ændre ECTS-normeringen for Valgfag fra 10 til 5, for at gøre det
nemmere for studerende at læse tilvalg på tværs af fakulteterne. Søren Harnow Klausen kom med
forslag om at pensum petitum kan reduceres for disse studerende.
Ad 15: Eventuelt.
Der var intet.
Ad 16: Overbygningsundervisning.
Udbuddet af kurser i forårssemesteret blev drøftet. Det er vanskeligt at leve op til målsætningen om
emnemæssig spredning. Problemerne med for få tilmeldinger til overbygningskurser blev drøftet. Der
har været fremsat forslag fra underviserne om at gøre det mere obligatorisk at følge undervisningen.
Forslaget vil blive taget op senere, bl.a. på et møde for filosofiunderviserne. Søren Harnow Klausen
gjorde opmærksom på at den samlede eksamensproduktion p.t. er så beskeden, at det under alle
omstændigheder vil være vanskeligt at opnå 8-9 tilmeldinger til hvert kursus.
Mødet sluttede kl. 10.
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