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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 21. oktober 2009, kl. 12.30.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Peter Wolsing, Anne Sofie Bang Lindegaard, Mette Smølz Skau.
Fraværende: Caroline Schaffalitzky og Marie Rementorp.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 16. september.
Tilføjelse til ad 8: Anne-Marie S. Christensen og Wibke Rickers blev valgt til Filosofis
udsmykningsudvalg. Tilføjelse til ad 16: Anne Sofie Bang Lindegaard var dog imod beslutningen idet
hun anser forslaget for en forringelse af de studerendes eksamensvilkår. Herefter blev referatet
godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden meddelte følgende:
a) Peter Wolsing fik ved årsfesten tildelt Humanioras undervisningspris. Et stort tillykke fra
studienævnet.
b) Søren Harnow Klausen havde udarbejdet et resume over studiestartsamtalerne, hvoraf han
havde gennemført ca. 30 og Lars Binderup 2. Hovedindtrykket var, at de studerende var
meget tilfredse med introdagene og starten på studiet.
c) Afleveringsfrist for petita til eksamen er den 16. november.
d) Studienævnet har ved rundsending godkendt en ny fagbeskrivelse for Videnskabsteori 1.
Søren Harnow Klausen forudså, at der bliver brug for en del undervisere.
e) Der har været Brobygning i uge 43. Filosofi er blandt de fag, der har størst ansøgertal.
Desværre virker den ny portal for arrangementet ikke særlig godt.
f) Fakultetet har fremsendt skrivelse vedr. en ny studieordning for studerende fra andet fakultet,
der vælger gymnasierettede tilvalg ved humaniora.
Ad 4 Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2009-39 ansøgning om udsættelse af førsteårsprøve blev afslået.
Journalnr. 2009-40 fik dispensation til at gå til eksamen i sidste del af førsteårsprøven.
Journalnr. 2009-41 fik dispensation til at gå til eksamen i BA-projekt sommer 2010.
Journalnr. 2009-42 fik dispensation til studiestart september 2010.
Journalnr. 2009-43 fik dispensation til at gå til eksamen i BA-projekt sommer 2010.
Journalnr. 2009-44 fik dispensation til bogliste og pensum til speciale efter nuværende
studieordning.
Journalnr. 2009-45 fik fornyet specialekontrakt.

Journalnr. 2009-46 fik godkendt ansøgning om aflæggelse af rapport v. udenlandsophold.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Redaktionen for Refleks fik godkendt ansøgning om 20 studentermedhjælpstimer til udformning af
nyt format og layout.
Ad 6: Godkendelse af efterårets pensum, fortsat.
Klassiske tekster II blev godkendt. Men det blev bemærket, at der skal sikres nogenlunde samme
vægtning af pensum for hhv. antikkens og middelalderens filosofi.
Ad 7: Mentorordning.
a) Udannelses- og undervisningsudvalget havde fremsendt detaljerede retningslinjer for
mentorordning for studerende på kandidatuddannelsen. Man skønner, at ordningen medfører,
at der bliver brug for et mindre antal mentorer end for nuværende, som slutter med dette
semester.
b) Anne Sofie Bang Lindegaard foreslog gruppemøder frem for enkeltmandsmøder, så de
studerende får lejlighed til at møde hinanden.
Ad 8: Succeskriterier for nye prøveformer.
a) Caroline Schaffalitzky havde fremsendt forslag til succeskriterier: Prøveformerne er knyttet
til a) større gennemførelse og b) højnelse af kvaliteten, hvilket vil sige, at der skal kunne ses
et bedre fagligt niveau specielt ved de afsluttende mundtlige eksaminer. Et forslag om at
genindføre fælles eksamen i metafysik og erkendelsesteori, hvis de skriftlige hjemmeopgaver
virker efter hensigten, kunne ikke samle bred opbakning i studienævnet.
b) Søren Harnow Klausen bemærkede, at man måske også ville kunne få et indtryk af, hvorledes
de studerende opfatter prøveformerne, i de nyindførte eksamensevalueringer.
Ad 9: Eventuelt.
Caroline Schaffalitzky havde fremsendt forslag om at der blev orienteret/reklameret mere for
praktik forløb på kandidatdelen. Der var enighed om at støtte forslaget.
Mødet sluttede kl. 15.
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