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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 29. april 2009, kl. 9.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Anne Sofie Bang Lindegaard, Marie
Rementorp og Mette Smølz Skau.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes efter et ekstra punkt: Studievejledning, som indsættes som pkt. 12, hvorefter
Eventuelt er pkt. 13.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 18. marts.
Godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Som formand for fakultetets arbejdsgruppe for en ny fælles model for Videnskabsteori 1 har Søren
Harnow Klausen fremsendt et ”Forslag til nyt kursus i Videnskabsteori ” til høring ved Humanioras
studienævn.
b) Skrivelse fra Det Humanistiske Fakultet med indkaldelse af prisopgaveforslag. Deadline til
Akademisk Råd er 1. juli, så forslaget skal være institutlederen i hænde senest 14 dage før.
c) Dekanen har godkendt studieordningsændringer, som får virkning for nye studerende fra 1. september.
d) Censorformændene har fremsendt deres godkendelse af studieordningsændringerne.
e) Censorformandens beretning.
f) Søren Harnow Klausen meddelte, at der arrangeres et informationsmøde forud for BA-seminar.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2009-16 fik godkendt meritoverførsel af bestået frit emne til individuelt tilrettelagt BA tilvalg.
Journalnr. 2009-17 fik dispensation til anden prøveform, da der har været systemfejl og uklarhed omkring
prøveformen.
Journalnr. 2009-18 fik afslag på eksamensforsøg i juni, da reeksamen havde fundet sted uden noget forsøg.
Fik annulleret eksamensforsøg.
Journalnr. 2009-19 fik godkendt kontrakt, bogliste og projektbeskrivelse, endvidere dispensation til tidlig
aflevering af afhandling, da arbejdet er gået i gang inden der var krav om kontrakt.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Godkendelse af petita.
Petita blev godkendt. De studerende, hvis petita ikke blev godkendt, vil få besked pr. email.
Ad 7: Læseplan efterår 2009.
Det blev besluttet at sætte filosofis egne OB- og Valgfagskurser på postlisten, således at vore studerende kan
identificere dem i forbindelse med holdtilmelding.

Ad 8: Eksamen sommer 2009.
Heidi Bruusgaard Madsen deltog i punktet.
a) Man besluttede at meddele fakultetet, at det generelt er vanskeligt at tilrettelægge eksamen i januar
pga. tidsfristerne til reeksamen.
b) Efter reglerne vil reeksamen for Argumentationsteori og Videnskabsteori 1 blive afholdt i august.
Ad 9: Forslag om studerende og censorer skal evaluere eksamen.
Det blev vedtaget at lave en prøveevaluering af kurserne efter eksamen. Skemaerne skal udfyldes på nettet og
kan sendes/afleveres forskellige steder: sekretariatet, postkassen, underviserne. Søren Harnow Klausen vil
udarbejde et skema til næste studienævnsmøde.
Ad 10: Vedtagelse af definition af ”kravet om sprog” i pensum.
Underviseren skal sikre at der findes tilgængelige oversættelser af tyske tekster til dansk, engelsk, norsk eller
svensk, men undervisningen bør som hovedregel tage udgangspunkt i originalsprogsudgaven. Underviseren
kan være behjælpelig med at bestille oversættelser hjem til boghandlen, men det er ellers de studerendes eget
ansvar at fremskaffe dem.
Det er tilladt at skrive opgave om tysk, fransk eller græsk filosofi (eller lignende), selv om man ikke er i stand
til at læse de pågældende sprog og derfor må skrive på grundlag af oversættelser. Man skal dog være
opmærksom på at det i nogle tilfælde kan indvirke på bedømmelsen. Vejlederen forventes at rådgive om
hvorvidt man kan skrive om et bestemt emne ud fra oversættelser.
Ad 11: Studiestart.
a) Søren Harnow Klausen meddelte, at der er indkommet ansøgninger til tutorstillingerne.
b) Det blev vedtaget, at man vil udarbejde et detaljeret program for intro-dagene den 27. og 28. august.
Programmet vil bl.a. omfatte faglige oplæg ved underviserne, oplæg ved faglig vejleder, evt. itundervisning ved Gina Bay, Syddansk Universitetsbibliotek, spisning torsdag aften med alle nye
studerende, tutorer og de undervisere, der har mulighed for det. Symposion arrangement den 4.
september med efterfølgende fest. Endelig rus-tur i oktober evt. sammen med religion, da det ikke er
muligt at leje en hytte selv.
Ad 12: Studievejledning.
Søren Harnow Klausen er sammen med faglig vejleder ved at revidere studievejledningen, som bl.a. skal
opdateres mht. BA-projekter, øvelsestimer og opgaveskrivning.
Ad 13: Eventuelt.
a) Caroline Schaffalitzky forespurgte, om der er undervisere til at varetage etik på Medicin, hvis filosofi
får kurset. Søren Harnow Klausen svarede, at det vil der efter al sandsynlighed være.
b) Faglig vejleder meddelte, at fagrådslokalet er klar til indflytning, og der er taget initiativ til at møblere
det.
c) Al undervisning starter mandag den 31. august.
d) Ved næste møde skal det undersøges, om der er nogen, der tager ansvar for afholdelse af fester mm.

Mødet sluttede kl. 11.45
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