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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 8. september 2010,
kl. 9.00.

Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSdM), Peter
Wolsing (PW), Thomas Hansen (TH), Anne Sofie Bang Lindegaard (ASBL).
Thomas Victor Hansen (TVH) kom under punkt 3 b.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes efter tilføjelse af følgende punkter: Pkt. 16 Evaluering af
lokalesituationen. Pkt. 17 Høring om udbud af Tilvalg 45 ECTS. Pkt. 18 Valgfag. Pkt. 19
Reflex. herefter er Eventuelt punkt 20.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 19.maj
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden meddelte:
a) Der er kommet en ny bekendtgørelse om eksamen og censur. En væsentlig ændring er
nedsættelse af tiden til censur af skriftlige opgaver til 4 uger. Dog bibeholdes tidsfristen på 6
uger for BA-projekter og 2 måneder for specialer.
b) Der er optaget 68 studerende på Centralt fag og 7 på Bachelor tilvalg. Der var fuldt
fremmøde til introdagene.
c) Valg til kollegiale organer udskrives fredag den 17. september.
d) Dekanen har meddelt, at der ikke sker nogen ændringer foreløbig ved
studienævnsstrukturen. Dette betyder samtidig, at der vil være almindelig valg til
studienævnet for VIP og studerende.
e) Rusturen, som i år pga. det store optag kun omfatter filosofi, afholdes den 15. – 17. oktober.
Der er allerede tilmeldt 51 studerende.
f) Præsentationsemner på filosofis hjemmeside har været til gennemsyn ved fakultetets
journalister, som havde pæne kommentarer og enkelte gode forbedringsforslag.
g) Martha Haahr er udpeget til fagkonsulent for filosofi og religion.
Ad 4 Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2010-26 ønskede udskiftning af kurser i førsteårsprøven. En sådan ændring i
studieordning kan dog ikke lade sig gøre.
Journalnr. 2010-27 fik godkendt specialekontrakt.
Journalnr. 2010-28 ansøgning om dispensation fra førsteårsprøven pga. fødsel, kunne ikke
imødekommes, men fik vejledning om barselsorlov.

Journalnr. 2010-29 fik afslag på ansøgning om dispensation fra eksamensform, da der ikke
var tilstrækkeligt grundlag for at ændre eksamensformen.
Journalnr. 2010-30 fik dispensation til 4. eksamensforsøg, da det var sidste eksamen før
speciale.
Journalnr. 2010-31 fik godkendt overførsel fra grundfag til kandidat tilvalg.
Petita til BA-projekter blev behandlet. Der bliver sendt personlig besked til studerende, hvis
petitum ikke blev godkendt.
Ad 5: Andre ansøgninger.
a) Ansøgning fra CSdM om 200,- kr. til kaffe ved møde om studieforholdene blev bevilget.
b) Ansøgning fra SHK om 2.200,- kr. til uforudsete udgifter under rus introduktionen blev
bevilget.
c) Ansøgning fra TVH om 287,- kr og 150,-kr for uforudsete udgifter i forbindelse med intro
arrangement blev bevilget.
Ad 6: Godkendelse af pensum.
Pensum for efteråret blev godkendt. Dog blev Klassiske tekster 1 godkendt under
forudsætning af en nærmere præcisering og orden i formalia.
Ad 7: IT-eksamen.
Studienævnet vil henvende sig til IT-service og bede om en plan for hvordan it-støttede
eksaminer implementeres til eksamen januar 2011.
Ad 8: Prøveformer ved engelsksprogede kurser.
SHK ændrede punktet til ”Prøveformer på kandidatuddannelsen for studerende fra andre
fag”. Studienævnet vedtog at studerende fra andre fag fremover frit kan vælge mellem
prøveformerne Frit emne (mdtl.; §24) og Områdeopgave (skriftl., §22). Indtil denne
studieordningsændring er gennemført, vil studienævnet generelt dispensere fra kravet om
mundtlig prøve i fodnoterne §§11-12) . Der vil ikke blive afholdt synopsis eksamen i
forbindelse med skriftlig eksamen.
Ad 9: Forskelligt vedr. eksamen, herunder udbud af eksaminer, fælles pensum ved
Valgfag og struktur for OB hj. opgave og synopsis.
a)Studienævnet vedtog, at fra og med sommereksamen 2011 vil der kun blive afholdt
eksamen i de fag, som der har været undervisning i det pågældende semester.
b) Det blev besluttet, at der skal afleveres petitum ved alle valgfag.
c) Det blev vedtaget, at en synopsis eksamen er emnemæssigt uafhængig af den skriftlige
hjemmeopgaved) Det blev diskuteret, hvorvidt ”bunkeeksamen” skal omfatte flere fag end Metafysik, bl.a.
på grund af det store optag. Punktet blev udsat til næste møde.
Ad10: Godkendelse af petita og BA-kontrakter.
Punktet blev behandlet ved ad 4.

Ad 11: Drøftelse af BA-kontrakter.

Studienævnet vedtog, at BA-kontrakter gældende for vintereksamen 2011/12 skal afleveres
inden 1. juni 2011, således at de er trådt i kraft foråret 2011. Der skal søges om dispensation,
hvis en studerende ønsker eksamen afholdt i juni.

Ad 12: Rækkefølgen af discipliner på BA-uddannelsen.
Punktet blev diskuteret, og studienævnet ønsker ikke for nuværende at ændre på
studieordningen for Centralt fag.
Ad 13: Udkast til ny kandidatuddannelse.
a) SHK præciserede, at det ikke drejer sig om en ny kandidatuddannelse, men en ændring i
strukturen til en tresporet grenspecialisering. Han mente, at et forslag til strukturen kan nå at
blive udarbejdet og fremsendt til godkendelse ved fakultetet til 1. februar 2011.
b) Der har været kontakt med fakultetet angående udformningen af eksamensbeviset, og det
blev klarlagt, at der skal ske en registrering af eksamensopgaverne inden for de 3 grene ved
eksamenskontoret.
Ad 14: Økonomi.
a) Oversigten blev gennemgået og enkelte poster skal rettes, det tager SHK sig af.
b) Uddannelsesregnskabet er negativt, det skyldes dog bl.a. en ny udregningsmetode samt den
lille årgang 2008.
c) De studerende tænker på at sende en skrivelse til ledelsen vedr. stillingssituationen og de
studerendes krav på forskningsbaseret undervisning.
Ad 15: Fastlæggelse af dato for julefrokost.
Julefrokosten blev fastlagt til fredag d. 3. december samtidig afholdes der
kandidatafslutning.
Ad 16: Evaluering af lokalesituationen.
Der er utilfredshed med, at det pga. af det store optag har været nødvendigt 3 dage i træk at
lægge timerne indtil kl. 18. Endvidere er der ikke tilfredshed med proceduren for
skemalægning.
Ad 17: Høring om udbud af Tilvalg 45 ECTS.
Der var ingen kommentarer.
Ad 18: Valgfag.
CSdM fremførte, at man skal gøre sig klart, hvad man vil med faget, og i den forbindelse
også overveje prøveformen. Erfaringerne med valgfagseksamen er dog meget forskellige.
Ad 19: Refleks.
Redaktionen på Refleks ønsker at underviser vil deltage i redaktionsarbejdet, så den
pågældende kan bedømme indsendte artikler. Studienævnet fandt, at det var en god ide og
vil lade den gå videre til eventuelle interesserede.

Ad 20: Eventuelt.
Der var intet.
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