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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 16. december 2009, kl. 10.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky, Anne Sofie Bang Lindegaard, Mette
Smølz Skau. Referent Wibke Rickers.
Fraværende med afbud: Peter Wolsing, Marie Rementorp.
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen: 1 – 3, 7, 4 – 12.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt efter følgende tilføjelser: Pkt. 10 Studenterlokale, pkt. 11 Øvelsestimer.
Herefter er Eventuelt pkt. 12.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 18. november.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Ved møder i Institutforum, Undervisnings- og Uddannelsesudvalget og Faggruppemøde er de
dårlige økonomiske tal for uddannelserne ved Filosofi blevet drøftet. Der blev nedsat en
arbejdsgruppe på institutniveau til iværksættelse af eventuelle tiltag til forbedringer af
uddannelserne og forslag til nye uddannelser. Faggruppen ved Filosofi nedsatte en arbejdsgruppe
med henblik på brainstorm og udarbejdelse af forslag til profilering af kandidatuddannelsen og bl.a.
en Knowledge Mangement-uddannelse. Der var forslag om i løbet af foråret at afsætte en dag til
diskussion og arbejde med uddannelsesforbedringer.
Endelig diskuteres det på fakultetet om grunduddannelserne kan sammensættes med større
valgmulighed for øje.
b) Antal af tilmeldte på overbygningskurserne er meget lavt og som en følge heraf bliver Max
Scheler kurset nedlagt.
c) Julefrokosten var særdeles vellykket, endog rengøringen var fuldt tilfredsstillende.
d) På baggrund af det ikke særligt opløftende eksamensresultat ved hjemmeopgaven i
Filosofihistorie 1a og Filosofihistorie og Klassiske tekster 1a, er der forslag om at foruden de
pensumreducerende opgaver i Metafysik og Erkendelsesteori at genindføre en decideret
skriveøvelse i kurset i Opgaveskrivning.
e) Der var enighed om, at der skal være en bedre koordinering mellem hjemmeopgaverne på 1.
semester og for de tilvalgsstuderende.
f) Forårets studienævnsmøder vil blive afholdt den 1. februar, 10. marts, 21. april og 19. maj.

g) Søren Engelsen tiltræder en stilling som FKK.finansieret ph.d.-stipendiat 1. februar.
Afhandlingens emne er metaetisk realisme. Erik Klawonn er vejleder og Lars Binderup og Søren
Harnow Klausen kommer formentlig til at fungere som bivejledere.
h) Adjunkt Anne-Marie S. Christensen er ansat som ekstern lektor til 1. juli.
i) Caroline Schaffalitzky meddelte, at hun som hhv. eksaminator og intern censor har deltaget i de
første synopsiseksaminer på den nye studieordning, og at hun fandt, at det var en virkelig god
eksamensform.
Ad 4 Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2009-56 fik dispensation til at afvikle eksamen efter kandidatstudieordningen.
Journalnr. 2009- 57 ønskede forhåndsgodkendelse ved andet universitet. Da ansøgningen ikke var
specificeret kunne den ikke færdigbehandles.
Journalnr. 2009- 58 fik dispensation til at gå til eksamen i BA-projekt ved sommereksamen.
Journalnr. 2009-59 fik meritoverførsel til nyeste kandidatuddannelse.
Journalnr. 2009-59 A fik bogliste og specialekontrakt godkendt.
Journalnr. 2009-59 B fik dispensation til at gå til eksamen på trods af for sen fremsendelse af
petitum.
Journalnr. 2009-60 ny litteraturliste og bilag til specialekontrakt blev godkendt.
Journalnr. 2009-61 ansøgning om meritoverførsel blev godkendt under forudsætning af, at det kan
overføres med rimelig hensyn til studieordningen.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Evaluering.
a) Der var enighed om, at der ved en grundig koordinering skal tages hensyn til at
hjemmeopgaverne på 1. semester og på tilvalgsuddannelser ikke ligger oveni hinanden eller hindrer
de studerende i at følge undervisningen.
b) Det blev vedtaget, at undervisere, der afholder eksamen, er forpligtet til at rundsende
evalueringsskemaer pr. Blackboard til samtlige deltagere. Hvis der i tilbagemeldingerne er
gennemgående kritiske bemærkninger, bedes underviserne vedlægge en kommentar.
c) Der blev drøftet pensum til og koordinering mellem Moderne filosofi 1 a og b. Pensum til
Erkendelsesteori blev også drøftet. Det blev besluttet, at indskærpe over for undervisere ved
samlæsningskurserne, at der tages højde for de tilvalgsstuderendes baggrund ved udformningen af
eksamensspørgsmål og også at være opmærksom på tilvalgsstuderende ved bedømmelse.
d) Det fremgår tydeligt af evalueringerne at øvelsestimerne er gavnlige for de studerende.
Ad 7: Videnskabsteori 1 og 2.
Fakultetet valgte i samråd med studienævnene i efteråret, at Videnskabsteori 1 skal være et
selvstændigt kursus uafhængigt af Videnskabsteori 2, hvilket har medført for bl.a. Filosofis
vedkommende, at der i ECTS regnskabet kun er 5 ECTS til Videnskabsteori 2, som er et 3 timers
kursus med et betragteligt pensum. Studienævnet ønskede derfor at finde en rimelig løsning på
problemet, og Jens Hebor bad som faglærer om at deltage i punktet. Studienævnet nåede frem til en
acceptabel løsning på problemet, men der har vist sig så mange vanskeligheder med ECTS
placeringerne også ved andre studier, at fakultetet efterfølgende har indvilliget i, at Videnskabsteori
1 og 2 i lighed med tidligere kan deles om ECTS fordelingen. Derfor går man tilbage til den
oprindelige fordeling, hvor Videnskabsteori 1 og 2 tilsammen udgør 10 ECTS.

Ad 8: Studieordningsændringer (herunder udvidelse af tilvalg for stud. fra andre fakulteter,
ændring af pensumkrav til afløsningsopgaver samt justering af ECTS-vægte).
Følgende blev besluttet:
a) Det skal indføjes i studieordningen, at studerende, der tager eksamen fra fællesudbudet, skal følge
det pågældende studies eksamensbestemmelser.
b) Hjemmeopgaven i Metafysik udløser en pensumreduktion på 20 – 70 sider.
c) Tidsfristen for hjemmeopgaverne i Metafysik, Erkendelsesteori, Etik og Politisk filosofi skal
reduceres til ca. 4 dage, fx omkring en weekend.
d) Instruktorerne, som er medlæsere af opgaverne, skal give individuel feedback.
e) Tilvalgsstuderende skal ikke have hjemmeopgaver i Metafysik og Erkendelsesteori, men skal op i
fuldt pensum.
f) Ændringer i eksamensbestemmelser for Valgfag:
Prøveform: Bunden hjemmeopgave
Sideomfang: 10-15 sider
Afleveringsfrist: Spørgsmålet udleveres ultimo maj. Datoen bør meddeles ved kursets begyndelse.
Varighed: 10 dage.
g) Tilvalg for studerende fra andre fakulteter:
Udvidelse af kandidattilvalg med 30 ECTS. Studienævnet valgte at tilføje et praktikforløb på 10
ECTS, det ”tredje” kursus, som ikke er valgt på BA-tilvalg 15 ECTS og Moderne filosofi 2a på 5
ECTS.
Ad 9: Meritoverførsler.
Da der har været et stigende antal henvendelser fra nye studerende om at få forhåndsgodkendelser
til forårets kurser ved Københavns Universitet med henblik på en overflytning, har Lars Binderup
undersøgt, om der er mulighed for undgå at give forhåndsgodkendelser. Fakultetet har svaret, at det
ikke er muligt at lægge loft over meritgodkendelser, og at enhver afgørelse af merit alene skal
træffes på fagligt grundlag. Studienævnsformanden ser derfor ikke anden udvej end at opfordre de
studerende, der bor i København, til at prioritere studiet i Odense frem for bopælen, samt evt. at
følge undervisning i København, men aflægge eksamen ved Syddansk Universitet.
Ad 10: Eventuelt.
a) Man vil undersøge muligheden for at købe et skab, der kan aflåses til fagrådslokalet.
b) På forespørgsel oplyste Søren Harnow Klausen, at øvelsestimer på overbygningen skal fastlægges
fra centralt hold i lighed med OB-kurser. I tilknytning hertil pointerede SHK, at man var principielt
positivt stemt for øvelsestimer med et vist antal studerende, under hensyn til det øvrige udbud.
Mødet sluttede kl. 13.15
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

