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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 13. februar 2008, kl. 10.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Daniel Frandsen, Mette
Smølz Skau.
Anne Sophie Bang Lindegaard (studenterrepræsentant-suppleant) og faglig vejleder Sofus Ryge
Petersen.
Fraværende: Peter Kapper Andersen.
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen 1-10, 12, 11.
Ad 1: Konstituering af studienævnet.
Søren Harnow Klausen blev valgt som studienævnsformand. Mette Smølz Skau blev af de
studerende valgt som næstformand. Søren Harnow Klausen blev indstillet til dekanen som
studieleder.
Søren Harnow Klausen takkede Erich Klawonn for hans mangeårige virke i studienævnet og bød
velkommen til Peter Wolsing og Anne Sophie Bang Lindegaard.
Ad 2: Godkendelse af dagsorden.
Godkendtes med ændring af ”Evaluering af efteråret 2007” som punkt 7 og dermed ændring af
efterfølgende punkter og tilføjelse af et punkt 12 ”Semesterplanlægning”.
Ad 3: Godkendelse af referat fra mødet den 21. november 2007.
Godkendtes med følgende rettelser ad 3 d: koordinerende studieleder Lars Binderup har påpeget at
de Stå-frekvenser, der figurerer i fakultetets Hvidbog ikke giver et retvisende billede af
uddannelsens kvalitet. Ad 3 e koordinerende studieleder Lars Binderup deltog også i mødet.
Ad 4: Meddelelser.
Søren Harnow Klausen meddelte følgende:
a) Uddannelserne vil snart blive akkrediteret. Som en af de første er Religionsstudier valgt.
b) Christina Bruun Levinsen har på opfordring ved et møde i Uddannelses udvalget undersøgt den
procentvise fordeling af instituttets indtægter fra henholdsvis STÅ og forskningstaxameter, således
stammer 35 % fra optjent STÅ og 46 % er forskningsrelaterede.
c) Caroline Schaffalitzky meddelte, at man i Prøveformsudvalget har besluttet at lave en
kortlægning af disciplinerne og derefter udvælge nogle af disse med henblik på nye prøveformer.
d) Der afholdes Åbent Hus 1. marts. Der vil komme en ansøgning om timer til en
studentermedhjælp. Valg undervejs afholdes torsdag d. 6. marts kl. 10-14.

e) Søren Harnow Klausen har fremsendt en rapport for evaluering af efterårets undervisning til
institutleder Anne Jensen og viceinstitutleder Lars Binderup.
f) Studienævnsformanden har udsendt brev til de studerende, som udeblev fra mundtlige eksaminer
på Centralt fag, med henvisning til bl.a. hvilke økonomiske konsekvenser det har for Filosofi.
g) Uddannelsesudvalget har behandlet modeller for adgangsbegrænsning. Fakultetet vil muligvis
indføre adgangsbegrænsning via minimumsgennemsnit; dette kan tidligst træde i kraft ved
optagelsen 2010, der vil være mulighed for at give dispensationer. En anden model for
adgangsbegrænsning kan omfatte krav om at bestemte fag skal være bestået med et bestemt
gennemsnit, mens en tredje model er forslag om optagelsesprøver. Søren Harnow Klausen havde
ingen indvendinger til forslaget om fastsættelse af et minimumsgennemsnit, men foretrak
optagelsesprøver.
h) Skrivelse fra regnskabschefen vedr. Godtgørelse af merudgifter til måltider i forbindelse med
tjenesterejser af minimum 24 timers varighed.
i) Skrivelse fra lektor Monika Janfelt, som søger 4 undervisere til deltagelse i et pædagogisk projekt
med fokus på underviserrollen via coaching, supervision og erfaringsudveksling.
Ad 5: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2008-1 fik godkendt meritoverførsel for beståede eksaminer fra andet universitet.
Journalnr. 2008-2 fik dispensation til reeksamen i marts, da det er den sidste eksamen før
afsluttende eksamen.
Ad 6: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 7: Evaluering af efteråret 2007.
Der var ikke noget at bemærke til evalueringen af Filosofiske grundbegreber. Der forelå ikke
evalueringer fra Politisk filosofi og Moderne filosofi 1a anden halvdel, de skal derfor evalueres i
efteråret 2008.
Ad 8: Godkendelse af pensum på Centralt fag og Tilvalg forår 2008.
Godkendtes.
Ad 9: Mentorordning.
Caroline Schaffalitzky, Jens Hebor, Cynthia M. Grund og Anne-Marie S. Christensen er inddraget i
mentorordningen. Ordningen vil blive formaliseret og foreløbig ligger følgende klart: Mentorerne
vil hver blive tildelt en gruppe af studerende fra 3. årgang Bachelor, de to kandidatordninger 11/2 år
og 2 år og fra magisterordningen. De studerende vil modtage et brev med opfordring til at tage
kontakt til deres tildelte mentor. Man vil arrangere et fælles møde mellem mentorerne fra de
forskellige fag.
Peter Wolsing og Stig Børsen Hansen kommer til at udføre en mentorlignende funktion på Centralt
fag qua mundtlige feedback på opgaverne i Filosofihistorie 1 a+b.
Ad 10: Evaluering af eksamen.
a) I flere af censortilbagemeldingerne blev det påpeget at der var mange udeblivelser.
b) En af eksaminatorerne har foreslået, at de studerende skal have lov til at bruge pensum under
forberedelsen.
c) Man var enige om ved næste møde blandt filosofiunderviserne at diskutere den mundtlige
eksamensform og herunder emner som pensum, forberedelses- og eksaminationstid, portfoliokonceptet mm.

d) Det blev meddelt, at der af flere studerende er iagttaget snyd ved en af de skriftlige eksamener.
Man var enige om, at der ved fremtidige skriftlige eksaminer vil blive taget alle
sikkerhedsforanstaltninger, men at det først og fremmest er eksamensvagternes opgave; disse bør
dog instrueres meget klart og eftertrykkeligt i hvilke regler der gælder for brug af hjælpemidler,
gerne af underviserne selv.
Ad 11: Eventuelt.
a) Søren Harnow Klausen vil i løbet af foråret afholde et møde blandt filosofiunderviserne
b) På baggrund af en henvendelse angående målbeskrivelserne og bedømmelseskriterierne i
kandidatstudieordningen vil man drøfte dette punkt på næste møde.
c) Symposion vil tage sig af Disciplinernes dag og Forskerdagen. Der var forslag om at eksamen og
prøveformer kunne være emne for Disciplinernes dag.
Ad 12: Semesterplanlægning.
a) Det foreliggende forslag til efterårets undervisning blev drøftet og godkendt.
b) På baggrund af holdtilmeldingen i efteråret, hvor adskillige studerende havde ønsket at følge
overbygningskurser, men ikke var eksamensberettigede og derfor blev afvist af systemet med deraf
følgende nedlæggelse af kurser, havde man forelagt institutlederen problemet. Institutlederen har
udtrykt vilje til at støtte et fortsat udbud på ca. 6 kurser pr. semester, såfremt der er et rimeligt
forhold mellem resurseforbrug og STÅ-produktion. Søren Harnow Klausen påpegede, at
kandidatuddannelsen må betragtes som en helhed, hvorfor specialer også bør medregnes i STÅproduktionen.
c) Problemet med at få dækket fagudbuddet på overbygningen uden et overforbrug af resurser
foreslås løst ved at kurserne som hovedregel skæres ned til 10 dobbelttimer eller mindre.
Undervisere, der ønsker at fastholde 13 ugers kurser, må f.eks. indstille sig på kun at have et
overbygningskursus hvert andet semester.
Hovedkriterierne for fordeling af overbygningskurserne blev opsummeret: der vil blive skelet til
den emnemæssige spredning (der skal udbydes kurser i både teoretisk og praktisk filosofi og
filosofihistorie, gerne inden for forskellige filosofiske traditioner, og gerne således at der både er
(flest) brede, indførende kurser og (færre) specialiserede eller avancerede kurser), sammenhæng
mellem forskning og undervisning, studenterønsker (så vidt disse kan formodes at være
repræsentative) samt hvor meget underviseren i de seneste har undervist på overbygningen og hvor
mange eksaminer dette har resulteret i.
Mødet sluttede kl. 12.
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand
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