Filosofisk Studienævn
Syddansk Universitet
29. april 2010
SHK/MSS/wr

Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 21. april 2010, kl. 10.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (formand), Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Thomas
Hansen, Anne Sofie Bang Lindegaard, Thomas Victor Ø. Rasmussen, Mette Smølz Skau (faglig
vejleder).
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 10. marts 2010.
Rettelse: Ad 3 c) 2. linje efter i: Medina ændres til Messina.
Ad 3: Meddelelser.
a) Det lader til, at vi vil kunne låne/leje computere af Statskundskab til vores eksaminer, men det vil
binde vores eksamensdatoer på uhensigtsmæssig vis. Thomas Victor meddelte, at Syddanske
Studerende arbejder på at fremskaffe klassesæt af bærbare computere til udlån til eksaminerne, samt
trådløse printere. Det løser langt fra alle problemerne, men afhjælper dog en smule. Computersagen
kører stadig. Det lader ikke til at give problemer før reeksaminerne, da vi stadig har de sædvanlige
computere til rådighed til sommereksaminerne.
b) Der er indkaldt forslag til prisopgave. Fristen for indsendelse til Akademisk Råd er 1. juni.
Interesserede studerende kan tage kontakt til deres vejleder og bede denne om at tage kontakt til
institutlederen, der indsender forslaget til Akademisk Råd.
c) Bl.a. med henblik på akkreditering skal aftagerpanelerne omstruktureres på Humanistisk Fakultet.
Fakultetet foreslår flere fagspecifikke aftagerpaneler, derunder et panel specifikt for Filosofi og
Religionsstudier.
d) Fagkonsulenten for Filosofi træder af. Det har givet anledning til diskussion i Fagligt Forum, da det
er usikkert hvorvidt der kan findes en ny fagkonsulent som er både filosofi-og religionslærer,
ligesom fagenes forskellige situation i gymnasieskolen rejser spørgsmålet om hvorvidt det fortsat er
hensigtsmæssigt med en fælles fagkonsulent.
e) Forslaget til udvidet tilvalg for tilvalgsstuderende fra andre fakulteter er blevet godt modtaget på
studieledermødet, og det forventes, at det bliver godkendt. IFPR får disciplinansvar for et 15 ECTSkursus i Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskning.
f) Fakultetet ønsker at kursus i Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskning skal have ekstern
censur i stedet for intern, hvilket Studienævnet tilslutter sig.

g) Der er ansat instruktorer i Metafysik og Erkendelsesteori (Anders Poulsen), Videnskabsteori 2 (Anne
Sofie Bang Lindegaard), ny Faglig Vejleder (Thomas Hansen), Faglig tutor-koordinater (Thomas
Victor Ø. Rasmussen) og Faglige Tutorer (Rune Wolthers, Lea Stenderup, Nikolaj Mikkelsen og
Anders Poulsen). Der vil muligvis blive sat flere på standby, hvis behovet skulle opstå.
h) Søren har kontaktet Christina Levinsen ang. specialepladser, og Caroline er også blevet inddraget i
sagen.
i)

Der afholdes Disciplinernes dag d. 12. maj, hvor filosofihistoriens rolle på studiet skal diskuteres.
Studienævnet er vært på dagen og håber at få konstruktivt feedback mht. hvilken rolle det historiske
aspekt skal spille fremover.

j)

Der er iværksat en ny plan for lokalebenyttelsen. Den skal styrke studiemiljøet, men vil medføre
mere undervisning i ydertidspunkterne.

k) Der blev diskuteret nye/alternative optagelseskrav til kandidatuddannelsen. Der er flere studerende,
der ikke lever op til de nuværende krav til optagelse, som har ønsket at tage Filosofis
kandidatuddannelse. Såfremt det ikke sænker niveauet, vil Studienævnet gerne imødekomme disse
studerende og udvide optagelsen.
l)

Caroline er ved at omstrukturere hjemmesiden, så den lever op til de nye krav. Filosofi må ikke
længere optræde som en særskilt forsknings- og studieenhed.

Ad 4 Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr.2010-11 fik godkendt sin ansøgning om at gå til reeksamen i Videnskabsteori 1,
trods udeblivelse fra den ordinære eksamen, da det er den sidste eksamen på Bacheloruddannelsen.
Journalnr. 2010-12 fik godkendt sin litteraturliste og vejledningsplan til specialet.
Journalnr. 2010-13 fik afslag på sin ansøgning, da der ikke forelå nogen begrundelse. Hun henvises
til faglig vejleder.
Ad 5: Andre ansøgninger.
FÆL fik godkendt sin ansøgning om ca. 600 kr. til kaffe og kage til det kommende FÆL-seminar.
Ad 6: Godkendelse af petita.
Journalnr. 2010-14: skal udvide sit BA-petitum til minimum 450 sider.
Journalnr. 2010-15: har opgivet petitum i henhold til den gamle studieordning, til trods for at han er
på den ny studieordning.
Journalnr 2010-16: har opgivet et pensum, hvorpå stort set ingen formalia er overholdt.
En række petita blev godkendt på betingelse af, at der angives titler.
De studerende har ikke modtaget mails ang. petitumfrister. For fremtiden vil det være en fordel,
hvis det er Faglig Vejleder, der sender reminders ud.
Det blev diskuteret, hvorvidt de studerende automatisk anvender standardpensum til
valgfagseksamen, eller om de selv skal sammensætte det individuelt. Der var konsensus om, at der
ikke skulle foretages ændringer i forhold til den nuværende formulering i studieordningen.
Petitumskemaet bør ændres, så de studerende tvinges til at skrive titel på.
Faglig Vejleder vil kigge på skemaerne og blanketter og rette dem til og sørge for, at de er
tilgængelige på hjemmesiden.

Underviserne opfordres til at kigge nøjere på petitum, før de underskriver, da mange vejledere
underskriver petita, selvom de ikke lever op til formalia.
Ad 7: Økonomi.
Filosofi har ikke haft mange udgifter på det seneste til trods for ekskursionen til DFS’ årsmøde.
Ekskursionsgruppen er ved at gå i opløsning, og det blev diskuteret, om der skulle være en DVIP’er som tovholder Det var opbakning til at studiemiljøkoordinatorerne fra næste
ansættelsesperiode også skal stå for ekskursioner.
Ad 8: Forslag til profilering af kandidatuddannelsen.
Søren Harnow Klausen har udarbejdet et forslag til en profilering af kandidatuddannelsen.
Det blev diskuteret, hvordan det nye tiltag vil passe studerende, der grundet tilvalg har et afkortet
studieforløb på Filosofi. Det lader dog ikke til at være et større problem..
Det blev endvidere diskuteret, hvorvidt de forskellige grene udelukkende skal være
forskningsgrene, eller om de skal være erhvervsrettede. De kan sandsynligvis være begge dele, men
detaljerne skal først udarbejdes
For hver gren vil der blive udpeget en grenkoordinator, der vil agere mentor og have overblikket
samt være behjælpelig med hensyn til at tilbyde de studerende alternative
undervisningssupplementer i form af praktikforløb, seminar- og konferencedeltagelse,
udlandsophold osv.
Grenspecialisering skal sikre den studerende, at der er aktivitet på det ønskede område, og tilbyde
den studerende et samlet forløb, men den studerende har stadig en høj grad af frihed til at
sammensætte sit eget individuelle forløb.
Studienævnet er positivt stemt overfor forslaget. Der skal dog udarbejdes en slags matrix-struktur
ligesom det skal præciseres hvilke krav de studerende på de forskellige grene skal leve op til.
Forslaget skal nu tages op i UU-udvalget og på det kommende medarbejdermøde.
Forslaget indebærer en studieordningsændring og kan derfor først træde i kraft fra 1. februar 2011.
Der skal også udarbejdes en overgangsordning.
Ad 9: BA-eksamenstilmelding.
Der er relativt få indkomne petita.
BA-kontrakten kan på nuværende tidspunkt først indgås, når den studerende har tilmeldt sig
eksamen. Det er for sent, så det blev foreslået, at kontrakten skal indgås, så snart den studerende har
fundet en vejleder. Kontrakten skal ydermere indeholde en forventet afleveringsdato.
Ad 10: Forslag om reeksamen for mundtlige eksaminer i sidste uge af januar.
Der var enighed om at støtte forslaget, selv om det har nogle mindre ulemper.
Ad 11: Specialeafslutning.
Det blev vedtaget, at specialeafslutningen skal ligge i forbindelse med julefrokosten.
Ad 12: Datoer for møder i E 10.
Efterårets møder vil ligge anden eller tredje onsdag i hver måned, dvs. d. 8/9, d. 20/10, d. 17/11 og
d. 15/12, kl. 10-12 alle dage.
Der kan dog forekomme ændringer.
Ad 13: Eventuelt
a) Der er blevet bestilt hytte til rus-turen sammen med Religionsstudier til de næste 3 år.

Der skal fremsendes en indstilling til undervisningsprisen. Fagrådet er i gang med at udarbejde en
sådan.
b) Det blev foreslået, at logikeksamen fremover vil blive afholdt som bunkeeksamen. Det vil være
en god idé at gøre de fjernstuderende opmærksom på, at de kan bede om at komme til eksamen på
et bestemt tidspunkt (f.eks. først på eftermiddagen), så de ikke vil blive særligt besværet af dette
tiltag.
c) Nogle fjerdesemester-studerende har gjort opmærksom på, at de ønsker sig en samtale på linje
med studiestartssamtalerne, da de nu er bedre rustet til at udtale sig om studiet.

Mødet sluttede kl. 12.00
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