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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 27. maj 2009, kl. 9.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Anne Sofie Bang
Lindegaard, Mette Smølz Skau, referent Wibke Rickers.
Fraværende: Marie Rementorp.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt efter følgende tilføjelser: Pkt. 14: Mødedatoer. Pkt. 15: Bibliotek. Pkt.
16: Brobygning. Pkt. 17: Valg af studenterrepræsentanter. Eventuelt blev herefter pkt. 18.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 29. april.
Referatet blev godkendt efter følgende rettelse: Ad 9 første sætning efter: af, rettes til: kurser og
eksamen. Så sætningen lyder: Det blev vedtaget at lave en prøveevaluering af kurser og eksamen.
Ad 3: Meddelelser.
a) Fakultetet har efter høring blandt studienævnene frafaldet forslag om, at undervisningens
omfang alene skal angives i ECTS og ikke i timer. I stedet vil det blive anført i fællesbestemmelserne, at det anførte timetal er vejledende.
b) Pamflet fra SU-kontoret om vilkår for at tage SU med til udlandet.
c) Søren Harnow Klausen berettede om ansøgninger fra kvote 2, som han har haft til
gennemsyn.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2009-20 ansøgning om konvertering af grundfag til tilvalgsfag blev imødekommet.
Journalnr. 2009-21 ansøgning om udsættelse af aflevering af hjemmeopgave blev imødekommet
under forudsætning af dokumentation for begrundelsen.
Journalnr. 2009-22 samarbejdsaftale om specialeprojekt blev godkendt.
Journalnr. 2009-23 forhåndsgodkendelse af meritoverførsel.
Journalnr. 2009-24 godkendelse af specialekontrakt og bogliste.
Journalnr. 2009-25 meritoverførsel af forhåndsgodkendte eksaminer.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Ansøgning fra Søren Harnow Klausen om et garantibeløb på 3.500,- kr. til seminar Velfærd,
livsverden og litteratur den 11. juni i Netværk for Fænomenologi, Æstetik og Litteratur (FÆL) blev
imødekommet.
Ad 6: Undervisningspris, indstilling fra fagrådet.
Fagrådet indstillede Peter Wolsing til undervisningsprisen. Studienævnet sender forslaget til
fakultetet.
Ad 7: Evaluering af forårets undervisning.

Evalueringen gjaldt undervisningen i Filosofihistorie 2, dog ikke øvelsestimerne. Der var intet at
bemærke.
Ad 8: Mindre ændring i prøveform ved Moderne filosofi 2 a+b.
Studieordning 2005, Bacheloruddannelsen, Revideret juni 2007, § 32 g og Studieordning 2007,
Kandidatuddannelsen, Tilvalg, § 37 g:
Det blev vedtaget, at formuleringen ændres til:
Afleveringsfrist: Spørgsmålet udleveres umiddelbart efter undervisningens ophør. Datoen bør
meddeles ved kursets begyndelse.
Ad 9: Akkreditering.
Rapporten fra akkrediteringspanelet er positiv og med det højest mulige antal point. Søren Harnow
Klausen vil dog fremsende et høringssvar ang. kritik af studienævnets anbefaling af udlandsophold
på centralt fag, idet der er citeret fra en ældre udgave af studieordningerne. Nu afventes
akkrediteringrådets afgørelse en af de nærmeste måneder.

Ad 10: Efter-eksamens-evaluering.
Skemaet blev godkendt med mindre ændringsforslag:
a) Formuleringen efter hvert spørgsmål: (Uddyb evt.) erstattes med (Forklar evt.)
b) Skemaerne til mundtlig eksamen skal afleveres umiddelbart efter eksamen, mens skemaer til
skriftlig eksamen skal afleveres i slutningen af måneden, og der skal indsættes
afkrydsningsboks om karakteren er givet eller ej.
Ad 11: Studienævnets ansvar for studiemiljø mv.
Der var enighed om at danne et udvalg bestående af en underviser og en studerende, arbejdet vil for
underviserens vedkommende blive honoreret. Udvalget skal have overblikket over arrangementer,
ekskursionsgrupper, festudvalg mm. Søren Harnow Klausen vil udarbejde en mindre
stillingsbeskrivelse og henvende sig til lærergruppen med ønske om en deltager.
Ad 12: Videreførelse af mentorordningen.
a) Lars Binderup har i UU-udvalg regi foretaget en evaluering af mentorordningen og på
baggrund heraf udarbejdet reviderede retningslinjer. De tre målsætninger for ordningen er at
tilrettelægge et hensigtsmæssigt studieforløb, at sikre at den studerende udnytter
undervisnings- og vejledningstilbud og at undgå studieforsinkelser og frafald.
b) Der er globaliseringsmidler til at fortsætte ordningen i efteråret. UU-udvalget har besluttet at
ordningen skal videreføres for studerende på kandidatuddannelsen forår 2010. Ordningen
skal dog kun omfatte ca. 3 mentorer og aflønningen vil formentlig blive 0,25 SKT.
c) Studienævnet er indforstået med nedskæringen.
Ad 13: Uddannelsessiderne.
Søren Harnow meddelte fra UU-udvalgsmødet den 20. maj, at der skal flere og nye spots på siderne,
evt. en film på You Tube med interviews med studerende. Ændringerne vil sikkert ske med hjælp
fra Jesper Vesterbæk og Medievidenskab.
Ad 14: Mødedatoer.
d) Efterfølgende er disse datoer blevet fastlagt for studienævnsmøderne i efteråret: Den 16.
september kl. 9-12, den 21. oktober kl. 12.30-14.30, den 18. november kl. 9-12 og den 16.
december kl. 9-12.

Ad 15: Bibliotek.
Man drøftede den nye biblioteksordning og fandt det uklart, hvilke principper og frister der er for
flytningen.
Ad 16: Brobygning.
Studienævnet besluttede også i år at deltage i Brobygning. Den finder sted i uge 43 og betingelserne
er stort set de samme som sidste år. Eventuelt vil man sende en folder til gymnasieeleverne med
oplysning om forsknings- og undervisningsområder for underviserne.
Ad 17: Studenterrepræsentanter.
Anne Sofie Bang Lindegaard fremførte forslag om at valg af studenterrepræsentanter til
studienævnene skal foregå elektronisk, da ikke alle har mulighed for at møde personligt op til valg.
Studienævnet kunne tilslutte sig forslaget. Anne Sofie vil gå videre med det til valgsekretariatet.
Ad 18: Eventuelt.
Caroline Schaffalitzky foreslog, at en studentermedhjælp tager sig af uddannelsessiderne.
Mødet sluttede kl. 11.25
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

