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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 18. marts 2009, kl. 9.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Peter Wolsing, Mette Smølz Skau, Anne Sofie Bang Lindegaard.
Fraværende med afbud: Marie Louise Rementorp. Forhindret pga. udenlandsophold: Caroline
Schaffalitzky.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt efter følgende tilføjelser: Pkt. 13: Inspirationsugen. Pkt. 14
Undervisning efterår 2009. Pkt. 13 Eventuelt blev herefter pkt. 15.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 11. februar.
Rettelse: Caroline Schaffalitzky havde ikke orlov, men var forhindret i deltagelse i mødet pga.
udlandsophold. Herefter blev referatet godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden orienterede:
a) Skrivelse fra dekanen med godkendelse af valg af Anne Sofie Bang Lindegaard som
næstformand.
b) Skrivelse fra Det Humanistiske Fakultet med indkaldelse af forslag til årets undervisningspris.
Sidste frist er 8. juni, forinden skal studienævnet have forslag til behandling.
c) Den 6.-7. marts blev der afholdt Filosofiolympiade. Arrangementet var vellykket, og der var
positive tilbagemeldinger fra bl.a. Johs. Iversen, som var en af ankermændene
d) Der har været besøg af en elev fra Mentiqa, som i en uges tid fulgte undervisningen og talte
med underviserne. Søren Harnow Klausen foreslog, at man måske skulle sende forslag om
lignende tilbud ud til forskellige skoler.
e) Der skal ske en revision af teksten på universitetets hjemmeside om Uddannelser.
f) Udvalget, der skal omorganisere undervisningen i Videnskabsteori 1 er nået frem til et
kompromisforslag: 1) Man vil bibeholde opdelingen i 1 og 2. 2) Der gives tilladelse til at
undervisningen for nogle studiers vedkommende ligger i 4. semester. 3) Der skal være fælles
kursuskoncept og fælles fagbeskrivelse for alle humanistiske fag. 4) Der vil blive nedsat en ny
enhed under fakultetet, som skal varetage disciplinansvar, rekvisitioner og kvalitetssikring. 5)
Det store fælleshold opgives, dog kan der arrangeres et enkelt foredrag fælles for alle i løbet
af kurset. 6) Øvelsestimerne afskaffes. 7) Eksamen vil muligvis bestå af en 24 timers
hjemmeopgave, og der vil være 2-3 spørgsmål at vælge imellem. Søren Harnow Klausen
bemærkede, at revisionen kan resultere i en mindre STÅ produktion for Filosofi, men at
Filosofis andel i kurset ikke mindst på sigt kan blive ganske betydelig

g) Søren Harnow Klausen har deltaget i møde med Fagligt Forum, som omfatter filosofi og
religion på gymnasier og universiteter. Det blev foreslået at etablere et landsdækkende forum
for filosofi som supplement til DFS, med mere fokus på filosofi i offentligheden, samarbejde
med gymnasier, højskoler og andre ikke-universitære institutioner.
h) Ved DFS’ s årsmøde i Århus var filosofi fra Odense meget fint repræsenteret både på
underviser- og ikke mindst studentersiden.
i) Ved sidste møde i Uddannelsesudvalget ønskede formanden Lars Binderup en forsikring for
at sociale arrangementer bliver afholdt. Det var på baggrund af, at hverken rus-turen eller
julefrokosten for første gang i mange år ikke blev afholdt sidste år. Lars Binderup havde et
forslag om at Symposion, festudvalg og ekskursionsgruppen kunne danne en samlet gruppe,
der stod for festerne. Studienævnet var enigt om, at Symposion ikke kunne komme på tale,
da det er en selvejende institution. Men at man kunne overveje at lægge det under
studienævnet og så kunne de undervisere, der står for de sociale arrangementer, få
kompensation fra styregruppemidlerne.
j) Skrivelse fra fakultetssekretariatet om godkendelse af individuelt tilrettelagt tilvalg. BAtilvalg kan sammensættes af den studerende selv og skal godkendes af fakultetet.

Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2009-6 blev videresendt til fakultetet, da det drejede sig om særligt tilrettelagt tilvalg.
Journalnr. 2009-7 fik på baggrund af lægelig dokumentation 3 ugers udsættelse med
kandidatspeciale.
Journalnr. 2009-8 fik på baggrund af lægelig dokumentation 1 time ekstra til skriftlig eksamen.
Journalnr. 2009-9 fik godkendt specialekontrakt og bogliste.
Journalnr. 2009-10 fik godkendt specialekontrakt. Boglisten indleveres senere.
Journalnr. 2009-11 fik godkendt ansøgning om meritoverførsel af fag fra andet studie til Valgfag.
Journalnr. 2009-13 fik afvist ansøgning, og fik vejledning til videre studieforløb.
Journalnr. 2009-14 fik afvist ansøgning, og fik forslag til videre studieforløb.
Journalnr. 2009-15 fik godkendt ansøgning om inddragelse af samarbejde med virksomhed under
specialeskrivning under forudsætning af, at vejleder er fra filosofi og at specialet opfylder alle krav i
studieordningen.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Stillingtagen til forslag om afskaffelse af timetal i studieordninger.
Drøftelsen af forslaget mundede ud i flg. høringssvar:
Studienævnet for filosofi har generelt stor sympati for tanken om det skal være muligt at
tilrettelægge undervisningen fleksibelt og tilpasse kursuslængder og undervisningsformer til de
faktiske – og skiftende – behov. Vi mener imidlertid at de eksisterende studieordninger allerede giver
os den fornødne fleksibilitet, som vi hyppigt gør brug af. Det er primært på kandidatuddannelsen at
det kan være relevant at afkorte eller forlænge kurser efter behov, eller ændre undervisningsformen
til gruppe- eller individuel vejledning, og her er der – grundet den løse sammenhæng mellem
undervisning og prøver – ingen timemæssige bindinger. Det vil derimod være uheldigt at fjerne
timetallene fra bachelorstudieordningen, da både de studerede og studienævnet i så fald vil miste en
vigtig sikkerhed. Et kursus vil kunne kræves afkortet eller omlagt af rent økonomiske grunde, og
hvis en underviser skulle have lyst til at afkorte et kursus eller overgå til vejledning og fremsætter
ønske herom, vil studienævnet have vanskeligt ved at kontrollere rimeligheden af ønsket.
Ændringsforslaget går generelt imod vore aktuelle bestræbelser på at gøre studieordningens

beskrivelser mere detaljerede og forpligtende med henblik på kvalitetssikring af undervisningen og
gennemskuelighed for de studerende.
Vi støtter derfor ikke ændringsforslaget, til trods for at vi som nævnt deler den grundlæggende
interesse i fleksibel undervisningstilrettelæggelse og variable kursusformater.

Ad 7: Censorevaluering fra vintereksamen.
Evalueringerne blev taget til efterretning. Det blev besluttet at tage et punkt på til næste møde om
hvorvidt studerende og eksaminatorer skal evaluere eksamen.
Ad 8: Godkendelse af pensum forår 2009.
Pensum blev godkendt. Det blev besluttet at tage punktet på igen til næste møde mhp. at få defineret
krav til sprog.
Ad 9: Studiestart.
a) Der blev nedsat et udvalg bestående af Peter Wolsing, Mette Smølz Skau, Søren Harnow
Klausen og Anne Sofie Bang Lindegaard.
b) Stillingsopslag til tutorer er afsendt.
c) Forslag om ansættelse af en overtutor med koordinerende funktion.
d) Det skal afklares, om det er en god ide at dele hytte på rustur med religion den 10. oktober.
e) Vores tutorer skal deltage i et møde, som vil blive arrangeret af Jesper Vesterbæk fra
fakultetet mhp en god rusintroduktion.
Ad 10: Forårsakademi.
Søren Harnow Klausen vil, på baggrund af en forespørgsel om, hvor forårsakademiet er blevet af,
forsøge at sætte det i gang igen dog vil det første møde ikke finde sted i Odense
Ad 11: Procedure for pensumopgivelse v. specialer på 2001/rev.04 studieordning.
Det blev besluttet at acceptere generelt inden for begge studieordninger, at det er tilladt at opgive
efter 2007-studieordningen.
Ad 12: Igangsætning af mentorordning.
Søren Harnow Klausen vil kontakte mentorerne for at høre, om de har gjort det fornødne.
Ad 13: Inspirationsugen.
Der afholdes inspirationsuge for gymnasieelever den 31. marts om eftermiddagen. Anne-Marie S.
Christensen, Anne Sofie Bang Lindegaard og Søren Harnow Klausen deltager.
Ad 14 Undervisning efterår 2009.
Blev drøftet.
Ad 15: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 11.40
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

