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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 16. september 2009, kl. 9.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Mette Smølz Skau, Anne
Sofie Bang Lindegaard kom under pkt. 8.
Fraværende: Marie Rementorp.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendtes efter følgende tilføjelser: Pkt. 16 Afvikling af mundtlig eksamen, pkt. 17 Tilvalg i
tværvidenskabelige naturstudier, herefter er Eventuelt pkt. 18.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 27. maj.
Der var en rettelse til ad 18: efter Schaffalitzky: var blevet oplyst om, at der skulle ansættes en
studentermedhjælp til at tage sig af uddannelsessiderne.
Herefter blev referatet godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
a) I forbindelse med en ny uddannelsesbekendtgørelse har fakultetet bedt studienævnene tage
stilling til, om det er realistisk, at bedømmelserne af alle ordinære prøver er foretaget inden 1.
juli. Studienævnet har svaret, at erfaringsmæssigt foreligger de sidste bedømmelser først i
anden uge af juli.
b) Filosofi- og religionsstuderende skal på fælles rustur til Fønsborg den 3.-4. oktober.
Studienævnet har bevilget halvdelen af busudgiften. I øvrigt meddeler fagrådet, at der er god
tilslutning til turen.
c) Der har været et overordentlig stort optag på studiet i år med 55 på centralt fag og 13 på
tilvalg. Det har givet problemer lokalemæssigt, men også i forhold til studiestartsamtaler, som
tager et omfang, der evt. kan betyde krav om større timekompensation.
d) Anden omgang af revision af studerende, der falder ind under 2 års reglen, er gennemført.
Revisionen har resulteret i, at nogle studerende har skrevet specialekontrakt, andre en
studieplan og endelig er nogle blevet indstillet til udskrivning.
e) Ved næste studienævnsmøde skal mentorordningen behandles. Det er af stor betydning, at
ordningen fungerer, da den stabiliserer overbygningens lidt løse struktur.
f) Filosofis julefrokost finder sted den 4. december.
g) Caroline Schaffalitzky meddelte, at der nu er ansat en studentermedhjælp til at tage sig af
instituttets webside sammen med hende selv og Mikael Aktor.
h) Caroline Schaffalitzky påtænker at ændre lidt på take-away konceptet, således at
henvendelser går direkte til hende.

Ad 4: Økonomi.
Søren Harnow Klausen orienterede om sammenhængen mellem filosofistudiets og instituttets
økonomi, og om hvor der kan være gråzoner.
Ad 5: Studienævnets ansvar for studiemiljø mv., fortsættelse fra sidste møde.
Tutorerne Jesper Lundsfryd Rasmussen og Anders Skovgaard Madsen er blevet udpeget som
studiemiljøkoordinatorer, dvs. at de er ansvarlige for, at der bliver afholdt fester og andre tiltag. Det
blev oplyst, at studiemiljøgrupperne ikke eksisterer mere. Søren Harnow Klausen vil sende en
orienterende mail til medarbejderne om, hvordan og til hvem, der skal rettes henvendelse vedrørende
aktiviteter. Evt. vil der blive arrangeret en studietur til Tyskland.
Ad 6: Godkendelse af efterårets pensum.
De fremsendte pensa blev godkendt.
Ad 7: Brobygning.
Der er foreløbig tilmeldt 23 til arrangementet, der er en øvre grænse på 35 gymnasieelever.
Ad 8: Forslag om specialepladser i håndbogsbiblioteket samt maling og udsmykning af
gangen.
Der var enighed om at søge institutlederen om at få malet gangen, et glasskab til udstilling af bøger
og evt. udsmykning af gangen med plakater ell. lign., samt søge sammen med Religion om 8 skabe til
studiepladserne i biblioteket.
Ad 9: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2009-26 fik dispensation til 4. eksamensforsøg.
Journalnr. 2009-27 fik dispensation til 4. eksamensforsøg
Journalnr. 2009-28 dispensation til vejlederskift ved kandidatspeciale.
Journalnr. 2009-29 fik dispensation til bogliste til speciale efter nuværende studieordning.
Journalnr. 2009-30 fik tilladelse til genindskrivning og meritoverførsel til kandidatstudieordning
Journalnr. 2009-31 fik godkendt specialekontrakt og bogliste.
Journalnr. 2009-32 fik godkendt specialekontrakt.
Journalnr. 2009-33 fik godkendt specialekontrakt og bogliste.
Journalnr. 2009-34 fik tilladelse til genindskrivning og meritoverførsel til kandidatstudieordning.
Journalnr. 2009-35 fik tilladelse til meritoverførsel til kandidatstudieordning.
Journalnr. 2009-36 fik dispensation til 4. eksamensforsøg.
Journalnr. 2009-37 fik godkendt bogliste til kandidatspeciale.
Journalnr. 2009-38 fik godkendt specialekontrakt og bogliste.

Ad 10: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 11: Stillingtagen til Notat om studieaktivitet.
Studienævnets svar på fakultetets høring om øget fokus på studieaktivitet:

Det blev besluttet at udtrykke et forbehold over for de foreslåede aktiviteter, dels fordi de overlapper
eksisterende initiativer, dels fordi man kan tvivle på om udbyttet vil stå mål med indsatsen. Til
gengæld foreslås det at tutorernes ansættelse forlænges, så de bedre kan understøtte de studerende
på 2. semester. Det blev understreget at nye initiativer under alle omstændigheder må udløse
kompensation for den øgede arbejdsindsats.
Ad 12: Opfølgning på ny studieordning herunder Videnskabsteori, BA-projekt og ECTS-tal.
a) Overgangsordning for studerende optaget før 2009, og som tager eksamen i Videnskabsteori
1 og 2 vintereksamen 2009/10: Der skal ikke eksamineres i Videnskabsteori 1, da den
skriftlige hjemmeopgave og den mundtlige eksamen i Videnskabsteori 2 giver i alt 10 ECTS.
b) Rettelse til Tilvalg 45 ECTS § 40: Moderne filosofi 2a udgør 5 ECTS.
c) Overgangsordning for studerende, der vil afvikle BA-projekt vintereksamen 2009/10: Der
skal afleveres petitum til ordinær tid i november, opgaven afleveres i starten af januar og
mundtlig eksamen afholdes i januar 2010. De eksakte tidspunkter oplyses senere i forbindelse
med eksamensopslag.
Ad 13: Koordinering af kurser i Moderne filosofi 1 a+b.
Underviserne i Moderne filosofi 1a og 1b har diskuteret om der er behov for at koordinere kurserne
yderligere, samt i forlængelse heraf hvorvidt pensum i specielt 1a lever op til studieordningens
indholdskrav. Søren Harnow Klausen understregede at Moderne filosofi 1a skal være et bredt
favnende historisk oversigtskursus og ikke blot en introduktion til moderne analytisk sprogfilosofi,
men mindede samtidig om at underviserne har en vidtgående metodefrihed, som f.eks. giver
mulighed for at vælge en mere systematisk, rekonstruerende tilgang til de historiske emner, og at det
desuden er et krav i studieordningen og et ønske fra de studerende at kurset også skal behandle de
nyeste strømninger i filosofien.
Det blev besluttet at evaluere kurserne i Moderne filosofi 1a og 1b i indeværende semester.

Ad 14: Læseplan herunder OB-kurser.
Søren Harnow Klausen meddelte, at centralt fag stort set var på plads, men at der desværre kun var
kommet forslag om et enkelt OB-kursus.

Ad 15: Evaluering af efterårets undervisning.
I efteråret vil følgende kurser blive evalueret: Politisk filosofi, Moderne filosofi 1 a+b, OB-kurserne
og Øvelser i Metafysik og Erkendelsesteori.
Ad 16: Afvikling af mundtlig eksamen
Det blev besluttet, at eksamen i Erkendelsesteori skal afvikles efter det sædvanlige mønster, hvor
hver studerende får en tid. Metafysik afvikles – som forsøg – således, at de studerende, der skal op
om formiddagen alle skal møde til samme tid, og ligeledes skal eftermiddagsholdet møde til samme
tid efter frokost. For at de studerende ikke skal vente unødigt længe sættes lister med navne op,
navnene streges derefter over efter hver eksamination.
Ad 17: Tilvalg i tværvidenskabelige naturstudier.
Udkast til studieordning, specielt disciplinen Miljøfilosofi, blev diskuteret. Der var enighed om at det
er en glimrende fagbeskrivelse. Studienævnet diskuterede endvidere om der er en mulig underviser til
disciplinen.

Ad 18: Eventuelt.
a) Der udarbejdes en kontrakt til bachelorprojekt for dette semester.
b) Anne Sofie Bang Lindegaard ønskede at få et punkt med valgregler på næste møde.
c) Det blev oplyst, at Symposion ikke længere afholder Karrieredagen.
d) Caroline Schaffalitzky ønskede at der på næste møde diskuteres succeskriterier for de nye
prøveformer.
Mødet sluttede kl. 12.10

Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

