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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 11. februar 2009, kl. 9.00
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Peter Wolsing, Anne-Sofie Bang Lindegaard, Marie Louise
Rementorp, Mette Smølz Skau, Wibke Rickers referent.
Fraværende: Caroline Schaffalitzky har orlov.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt efter følgende tilføjelser: Tillægspunkt 3: Konstituering af studienævnet,
pkt. 13: Gymnasiepraktik, pkt. 14: SafeAssignment, pkt. 15: Studiestart og –miljø .
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 17. december 2008.
Der var indkommet følgende rettelse til ad 3 c, 3. linje, erstattes alt efter ” men” med: oplevelsen af
mangel på studiemiljø var udbredt.
Ad 3: Konstituering af studienævnet.
Søren Harnow Klausen bød velkommen til den nye studenterrepræsentant Marie Louise Rementorp.
Anne Sofie Bang Lindegaard blev valgt som næstformand.
Ad 4: Meddelelser.
Studienævnsformanden meddelte følgende:
a) Det Humanistiske Fakultet har nedsat en arbejdsgruppe, som skal gennemgå kurset
Videnskabsteori 1, bl.a. på baggrund af evalueringer, mhp behov for ændringer.
b) Faglig vejleder Mette Smølz Skau og Thomas V. Ø. Rasmussen vil være til stede ved
universitetets arrangement for egne studerende ”Valg undervejs”.
c) Efter studienævnsmødet er der kommet besked fra fakultetet om, at der i uge 14 vil blive
afholdt inspirationsmøder for gymnasieelever på universitetet. Arrangementet er en del af
Åbent Hus.
d) Ved den netop overståede eksamen har der været to sager, hvor der var mistanke om plagiat.
Begge opgaver overholdt dog reglerne for afskrift.
e) Den 5. maj afholder Filosofi i samarbejde med Tysk et arrangement med den amerikanske
filosof James Conant.
f) Eva Grady fra Det Internationale kontor har i samarbejde med Sharon Millar, der er formand
for fakultetets internationale udvalg, udarbejdet forslag til ”Procedure for eventuelt optag af
udvekslingsstuderende fra et andet fakultet efter semesterstart”. Forslaget var fremsendt til
høring med frist 20. januar 2009.
g) Vejlednings- og KarriereCentret har udarbejdet ny vejledningsstrategi, som omfatter alle
områder af vejledning på Syddansk Universitet, bl.a. studievejledning, karrierevejledning og
opgavevejledning. Forslaget var fremsendt til høring med frist 12. januar 2009.
h) I uge 8 vil der komme en praktikant fra Mentiqa, som skal i praktik som forsker.
i) Anne Sofie Bang Lindegaard har deltaget i en konference om Humaniora i gymnasiet afholdt
af Undervisningsministeriet.

Ad 5: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2009-1 fik meritoverført 15 ECTS fra 3. år til Centralt fag.
Journalnr. 2009-2 fik godkendt sidefag i Filosofi 90 ECTS.
Journalnr. 2009-3 fik på baggrund af dokumentation for berettiget studieforsinkelse udsat
førsteårsprøven.
Journalnr. 2009-4 studieaktivitet og –forsinkelser blev behandlet.
Journalnr. 2009-5 studieaktivitet og –forsinkelser blev behandlet.
Ad 6: Andre ansøgninger.
Lars Binderup ansøgte om et garantibeløb på ca. 3000 kr. til en gæsteforelæsning om sprogfilosofi.
Der var enighed om at man gerne vil støtte arrangementet, men at instituttet skal søges først.
Ad 7: Studieordningsændring.
Kommentarer til ændringer af kompetencebeskrivelserne fra institutleder og viceinstitutleder blev
drøftet. De var blevet modtaget efter at studieordningsændringerne var sendt til fakultetet og havde
således ikke kunnet indgå i forberedelsen af ændringerne. Søren Harnow Klausen mindede om at
kompetencebeskrivelserne skal være udadvendte og ikke angår snævre faglige mål, men hvad de
studerende kan bruge deres gennem studiet erhvervede viden og færdigheder til i forskellige
arbejdssituationer. Der var enighed i studienævnet om at kompetencebeskrivelserne på udmærket vis
opfylder dette formål, og om at der ikke bør lægges skjul på at filosofistudiet også sætter de
studerende i stand til at beskrive og analysere faktiske forhold, herunder emner på grænsen til
psykologi og sociologi. Søren Harnow Klausen udtrykte endvidere forundring over at
kommentarerne lagde op til en fjernelse af netop de øgede kompetencekrav på kandidatuddannelsen
som var tilføjet på opfordring af institutledelsen med henblik på akkreditering. Der var enighed om
også fremover at insistere på at beskrivelsen af uddannelsens kompetenceprofil er et
studienævnsanliggende; ændringsforslagene var udelukkende fremsendt til orientering i forbindelse
med akkreditering.
Ad 8: Udarbejdelse af studievejledning.
Faglig vejleder Mette Smølz Skau er gået i gang med at udarbejde en ny studievejledning. Der skal
søges om penge til arbejdet.
Ad 9: Akkreditering.
Rapporten er udarbejdet og sendt ind. Der er møde med akkrediteringsrådet den 26. marts kl. 10.4011.30, hvor der skal deltage 8 studerende, og 12.30-13.45, hvor der skal deltage 8 undervisere.
Studienævnet foreslog 8 studerende, som vil blive kontaktet.
Ad 10: Evaluering af eksamen.
Ved denne eksamen har der været færre eksaminander, men niveauet har været højere end tidligere.
På første semester efterlyste man mere aktivitet fra visse tutorers side i forbindelse med forberedelse
til eksamen. Endvidere ville det være ønskværdigt, hvis de tilvalgsstuderende fik mere hjælp fra
tutorerne til bl.a. eksamen i Videnskabsteori 2, og at der i undervisningen blev taget hensyn til at de
ikke har fulgt de samme kurser som studerende på centralt fag. Studienævnet overvejer at sætte
øvelsestimerne i Videnskabsteori 2 op til 2 timer.
Ad 11: Filosofiolympiade.
Den 6. og 7. marts afholdes der Filosofiolympiade med 20 gymnasieelever fra hele landet samt et par
lærere. Der var enighed om at invitere vores egne studerende med til de faglige oplæg og socialt og

festlig samvær om aftenen. Anne Sofie Bang Lindegaard påtog sig at være ankerperson for spisning
den 6. marts. Evt. skal der knyttes to studentermedhjælpere mere til. Der skal søges om penge.
Ad 12: Kriterier og procedurer ved overskridelser af hjemmeopgavers omfang.
If. studieordningen indgår en evt. overskridelse eller underskridelse af omfangskravene i
bedømmelsen. Det er eksaminators og censors afgørelse hvorvidt og hvor meget de vil lade en given
overskridelse influere på bedømmelsen, men det henstilles at enhver overskridelse får mærkbare
konsekvenser.
Ad 13: Gymnasiepraktik.
Der var kommet en henvendelse fra fakultetet, om man ville godkende Gymnasiepraktik. Søren
Harnow Klausen meddelte, at studienævnet godkendte gymnasiepraktik og altid havde gjort det.
Ad 14: SafeAssignment.
a) Søren Harnow Klausen påpegede, at det er uacceptabelt, at nogle undervisere ikke bruger e-mail
og Blackboard.
b) Fra dags dato skal specialer også tjekkes for plagiering.
Ad 15: Studiestart og -miljø.
a) Anne Sofie Bang Lindegaard havde afholdt evaluering med sin rus-gruppe om tutorforløbet,
studiestart og semesteret. Rus-gruppen ønskede et struktureret forløb, at hele holdet lærte hinanden
at kende fx ved spisning den første aften, og at selve introduktionsforløbet slutter med en fest.
Endvidere var det et udbredt ønske blandt tilvalgsstuderende, at de bliver spredt mellem alle
grupperne og for københavnernes vedkommende at de ligeledes fordeles. Russerne tilkendegav, at de
gerne ville have, at tutorerne brugte noget tid på at orientere om eksamen.
b) Der er et stort ønske om studiepladser til de studerende, da det i forvejen er vanskeligt at
fastholde et studiemiljø.
Ad 16: Eventuelt.
a) Der var kritik af, at eksamensresultaterne i Moderne filosofi 1 a+b først blev offentliggjort 2
måneder efter indleveringen af hjemmeopgaverne. På dette tidspunkt var fristen for reeksamen
overskredet.
b) Der vil blive opslået et instruktorat i Logik for foråret

Mødet sluttede kl. 11.45
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
referent

