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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 18. november 2009, kl. 10.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Anne Sofie Bang
Lindegaard og Mette Smølz Skau. Referent Wibke Rickers.
Fraværende: Marie Rementorp.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt efter følgende tilføjelser: Pkt. 9 Fastlæggelse af reeksamen, herunder
hjemmeopgaver på 1. og 2. semester. Pkt. 10 Studieordning for Videnskabsteori 2. Pkt. 11
Petitumfrist og Synopsis eksamen. Pkt. 12 Muligt loft over meritoverførsler. Herefter er Pkt. 13
Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 21. oktober.
Godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Der er valgt følgende studenterrepræsentanter for 2010: Thomas Hansen, Thomas Victor Ø.
Rasmussen og Anne Sofie Bang Lindegaard.
b) Der er kommet en henvendelse fra Johannes Iversen om at arrangere en filosofiolympiade i
lighed med sidste år. Søren Harnow Klausen har indvilliget i at afholde arrangementet, der
formentlig vil finde sted den 12. – 14. marts 2010.
c) Søren Harnow Klausen har haft møde med tutorkoordinator Sif Schmidt-Petersen. På mødet
blev man enige om, at afleveringsfrister for hjemmeopgaverne skal foreligge hurtigt efter
semesterstart og meddeles tutorerne, at tutorerne skal på Blackboard for samtlige kurser for
1. Semesterstuderende, samt at der skal udarbejdes en mere detaljeret stillingsbeskrivelse og
et katalog over aktiviteter man som tutor skal hhv. kan iværksætte med sin tutorgruppe,
ligesom tutorerne skal oplyses om procedure for lønudbetaling etc.
d) Der er kommet STÅ-regnskab og prognose for studiet. Filosofis produktion er på 52 STÅ,
hvilket er meget lavt for de sidste to eksaminer. Der er dog ikke planer om nye initiativer.
e) Filosofi står i det kommende semester for undervisning i Videnskabsteori 1 for Cand.negot,
Religionsstudier, Bibliotekskundskab og formentlig Spansk.

f) Adjunkt Nikolaj Nottelmann er forlænget 1 år. Adjunkt Anne-Marie S. Christensen er
forlænget til udgangen af januar 2010.
g) I forbindelse med overskridelse af sidetallet i hjemmeopgaver vil Søren Harnow Klausen
tale med faglæreren.
Ad 4 Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2009-48 fik godkendt bogliste og specialekontrakt.
Journalnr. 2009-49 fik godkendt aflevering før 3 måneders fristens udløb, da der var tale om en
mindre overskridelse og ydre omstændigheder i forbindelse med vejleder.
Journalnr. 2009-50 fik godkendt forhåndsgodkendelse til meritoverførsel til andet universitet.
Journalnr. 2009-51 fik godkendt forhåndsgodkendelse til meritoverførsel til andet universitet.
Journalnr. 2009-52 fik godkendt forhåndsgodkendelse til meritoverførsel til andet universitet.
Journalnr. 2009- 54 fik godkendt udsættelse af BA-projekt til sommereksamen.
Journalnr. 2009-55 fik godkendt udsættelse af BA-projekt til sommereksamen.
Journalnr. 2009-53 fik godkendt udsættelse af eksamen på baggrund af lægelig dokumentation.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Godkendelse af petita.
Alle blev godkendt.
Ad 7: Nye prøveformer.
a) De forskellige virkninger af de nye prøveformer blev diskuteret.
b) Forslag om ændring af pensumkrav til hjemmeopgaverne i Metafysik og Erkendelsesteori
til maks. 70 sider blev vedtaget.
c) Forslag fra faglærere i Metafysik og Erkendelsesteori om kun 1 hjemmeopgave blev
diskuteret. Der var enighed om at lade prøveformerne i den nye studieordning køre i 1 år, for
at se effekten, før der evt. bliver ændret.
Ad 8: Evaluering af kurser med nye prøveformer.
Da studienævnet har vedtaget en generel regel om at kurser, hvor der er sket væsentlige ændringer,
skal evalueres, skal kurserne i Metafysik, Erkendelsesteori, Etik, Politisk filosofi og
Videnskabsteori 2 evalueres i indeværende semester, da der her er indført nye prøveformer.
Ad 9: Fastlæggelse af reeksamen, herunder hjemmeopgaver på 1. og 2. semester.
Det blev vedtaget at der skal afholdes reeksamen i følgende kurser i umiddelbar forlængelse af
hjemmeopgaverne: Metafysik b, Erkendelsesteori b, Filosofihistorie og Klassiske tekster a,
Filosofihistorie a. Til februar vil der være reeksamen i Metafysik a, Erkendelsesteori a,
Filosofihistorie og Klassiske tekster b, Filosofihistorie b, Etik, Politisk filosofi og Videnskabsteori
2.
Ad 10: Studieordning for Videnskabsteori 2.
Eksamenskontoret har bedt studienævnet om at fordele ECTS for Videnskabsteori 2. Studienævnet
besluttede at give hjemmeopgaven 2 ECTS og den mundtlige eksamen 3 ECTS. Da der ikke er
overensstemmelse mellem kursets ECTS og pensumomfang, vil Søren Harnow Klausen høre
faglæreren om problemet.
Ad 11: Petitumfrist og Synopsis eksamen.

Da der ikke har været fulgt op på studienævnets beslutning i referat fra 19. november 2008 om at
alle studerende på overbygningen, undtaget magisterkonferens, skal følge studieordning 2007 rev.
2009 i forhold til Synopsis eksamen, blev det besluttet, at man i denne eksamenstermin lader
studerende følge den studieordning de er indskrevet på.
Ad 12: Muligt loft over meritoverførsler.
Da der har været et større antal ansøgninger fra studerende bosat i København, som ønsker at blive
gæstestuderende på KU og få meritoverført eksaminer herfra, blev det besluttet, at
studienævnsformanden undersøger fakultetets holdning til sådanne meritoverførsler. Der blev
foreslået, at loftet kunne sættes til 55 ECTS.
Ad 13: Eventuelt.
a) Søren Harnow Klausen vil ved næste studienævnsmøde fremlægge mødeplan for næste år.
b) Caroline Schaffalitzky påpegede det problematiske i at der i specialekontraktens
projektbeskrivelse skal være en ”Skitsering af empiri/data”, hvilket passer dårligt til de fleste
filosofiprojekter og kan forvirre de studerende. Søren Harnow Klausen går videre med det.
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