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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 10. marts 2010, kl. 10.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (formand), Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Thomas Hansen,
Anne Bang Lindegaard, Thomas Victor Ø. Rasmussen, Mette Smølz Skau (faglig vejleder), Wibke
Rickers (referent).
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen: 1-3, 12, 4-14.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 13 Studietidsforlængelse, herefter er pkt.
14 Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 1. februar 2009.
Godkendtes efter rettelse i Ad 4 Meddelelser d) hvor der tilføjes: Ifølge UU-udvalgets referat
af 17. februar d.å. er fakultetets uddannelsesregnskab udarbejdet på basis af
gennemsnitsforhold, hvilket betyder, at det faktiske overskud er større.
Rettelse i Ad 12 Eventuelt a) rettelse første linie: Anne Sofie Bang Lindegaard
Ad 3: Meddelelser.
a) Fakultetet har fremsendt indkaldelse af forslag til underviserprisen. Studienævnet skal have
forslag fra fagrådet senest den 19. maj. De nærmere regler for udmøntning af indstillingen
kan fås på sekretariatet.
b) Fakultetet har fremsendt program for arrangement for tutorer vedrørende rus-introduktion,
det afholdes den 21. maj.
c) Søren Harnow Klausen meddelte, at Filosofi er ved at indgå Erasmus-aftale med universitetet
i Medina. Aftalen gælder for studerende og evt. også undervisermobilitet. Der afholdes
sommeruniversitet på engelsk.
d) Mentorordningen fortsætter, men i en ny og reduceret form. Ordningen vil omfatte
overbygningsstuderende i de tidlige faser dvs. aktive og velfungerende studerende. Mentorer
er Cynthia M. Grund og Jens Hebor. Caroline Schaffalitzky er blevet bedt om at undersøge,
hvad de studerende, som hun har på bachelorseminaret her i foråret, vil efter deres Tilvalg.
e) Filosofi er den 12. og 13. marts for andet år i træk vært for Filosofi olympiaden. Der vil
deltage 20 gymnasieelever og 7 lærere.
f) Søren Harnow Klausen vil kontakte Christina Bruun Levinsen for at få etableret
specialepladser i biblioteket.

Ad 4 Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2010-2 fik godkendt 4. eksamensforsøg da det er sidste fag på Tilvalg, og udskiftning af
kursus.
Journalnr. 2010-3 fik forhåndsgodkendt 3 eksaminer, som vil blive aflagt ved et tysk universitet.
Journalnr. 2010-4 fik afslag om ansøgning af sletning af eksamensforsøg.
Journalnr. 2010-5 fik besked om at eksaminerne kan aflægges i vilkårlig rækkefølge på Central fag.
Journalnr. 2010-6 fik dispensation til 4. eksamensforsøg, da det er sidste fag på Central fag.
Journalnr. 2010-7 fik dispensation til at gå til eksamen trods udeblivelse fra førsteårsprøven, da der
har manglet information om reglerne.
Journalnr. 2010-8 specialekontrakt og bogliste godkendt under forudsætning af mindre rettelser.
Begge dele skal fremsendes i revideret form.
Journalnr. 2010-9 fik godkendt bogliste og specialekontrakt.
Journalnr. 2010-10 fik godkendt bogliste og specialekontrakt.

Ad 5: Andre ansøgninger.
a) Ansøgninger fra studerende om refusion af transportudgifter til DFS møde i København blev
godkendt.
b) Ansøgning om dækning af udgifter til underholdning (transport og middag), og middag for
studentermedhjælpere ved Filosofi olympiaden blev bevilget.

Ad 6: Planlægning af undervisning i efterårssemesteret 2010, herunder forslag til
engelsksprogede kurser.
a) Studienævnet stiller sig positiv over for et ønske fra fagrådet om at få et valgfag/OB-kursus i
Dybdepsykologi ved Erich Klawonn. Det bliver dog ikke i dette efterår, men i foråret 2011.
b) Man mangler at få titlen på Jørgen Hass’ OB-kursus for efteråret.
c) Lars Binderup vil evt. afholde et endags seminar i politisk filosofi med Jon Olafsson fra
Island.
d) I forlængelse af UU-udvalgets møde den 17. februar d.å., hvor man efterlyste kurser for
universitetets engelsksprogede studerende, er det blevet besluttet at afholde to kurser.
Cynthia M. Grund med Nordic Romanticism og Søren Harnow Klausen med Existentialism.
e) Det blev besluttet, at lærerdækningen i Moderne filosofi 1 a og b forbliver som sidste efterår,
således at Stig Børsen Hansen tager 1a og Jens Hebor 1b.
Ad 7: Planer om nye uddannelsesinitiativer og profilering af eksisterende uddannelser.
Ved UU-udvalgets møde den 17. februar d.å. foreslog Anne Jensen muligheden for at
profilere overbygningsuddannelsen med en særlig toning i bestræbelserne på at tiltrække flere
studerende. Søren Harnow Klausen uddybede forslaget og nævnte som eksempel en
specialisering i Videnskabsfilosofi el. lign.
Ad 8: Program for sociale og faglige aktiviteter i 2010.
a) Søren Harnow Klausen planlægger afholdelse af Disciplinernes dag en fredag i starten af
maj. Emnerne for dagen vil mere generelt blive 1: de historiske discipliners rolle i
uddannelsen, måske med særligt henblik på Moderne filosofi 1 a+b og 2: overbygningen.

b) Thomas Victor Ø. Rasmussen meddelte, at der i forbindelse med Tysklands turen nu er
etableret kontakt med undervisere og studerende ved Freie Universität i Berlin.
c) Thomas Victor Ø. Rasmussen meddelte, at fagrådet påtænker en tur til observatoriet med
David Favrholdt og en aften med bowling.
Ad 9: Godkendelse af forårets pensum.
De indkomne pensa blev godkendt. Der mangler stadig et pensum for Moderne filosofi 2 a.
Ad 10: Forslag om reeksamen for mundtlige eksaminer i sidste uge af januar.
Punktet blev udsat.
Ad 11: Specialeafslutning.
Punktet blev udsat.
Ad 12: Brug af computer til eksamen.
Heidi Bruusgaard Madsen deltog i punktet. Mads Funding har fremsendt meddelelse om, at
fakultetets computere nu er så nedslidte, at der fra 1. september ikke er mulighed for at
afholde skriftlig eksamen på dem. Der var enighed om, at studienævnsformanden skulle sende
et brev, hvor studienævnet fandt det kritisk, at der ikke er it-faciliteter til rådighed for vores
studerende til daglig brug og til eksamen, hvor der ikke må være adgang til internettet.
Efterfølgende har Mads Funding meddelt, at fakultetet vil leje sig ind ved Samfundsvidenskab.
Ad 13: Studietidsforlængelse.
Fakultetet havde fremsendt forslag til kurser, der skal udgøre 30 ECTS studietidsforlængelse
for studerende fra andre fakulteter, der tager tilvalg ved Humaniora. Fakultetet har bedt
Søren Harnow Klausen om at udarbejde en studieordning for et særligt
videnskabsteorikursus, som skal udgøre 15 ECTS, og som IFPR vil få disciplinansvar for.
Ad 14: Eventuelt.
Anne Sofie Bang Lindegaard fremkom med forslag om, at kurset i Opgaveskrivning ændres
til en form for øvelsestimer for Filosofihistorie 1. Forslaget blev drøftet.
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