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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 6. oktober 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) og
Thomas Victor Rasmussen (TVR)

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes efter tilføjelse af følgende punkter: Pkt. 14: Valgfag.
Pkt. 15: Undervisningsevaluering, herefter er Pkt. 16 Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 8. september.
a) TVR ønskede at få rettet sit efternavn fra Hansen til Rasmussen i referatet.
b) PW ønskede en uddybning af formuleringen i Ad 14 c ”De studerende tænker på at sende
en skrivelse til ledelsen vedr. stillingssituationen og de studerendes krav på
forskningsbaseret undervisning.” SHK svarede, at de studerende har hæftet sig ved, at
undervisningsfaktoren er sat 1 time op, hvilket kan have som konsekvens, at forskningstiden
går tilsvarende ned.
Ad 3: Meddelelser.
SHK meddelte:
a) Caroline Schaffalitzky er blevet ansat som adjunkt pr. 1. oktober. Stillingen deles mellem
Filosofi og Religion.
b) Der opslås et lektorat i filosofi i begyndelsen af 2011. Efterfølgende har institutleder Anne
Jensen ved et medarbejderseminar meddelt, at der vil blive opslået 2 lektorater til besættelse
1. september.
c) Filosofi er fortsat kursusansvarlig for Journalistisk Filosofikum. Fra næste semester vil der
også være en underviser fra Samfundsvidenskab tilknyttet.
d) TVR meddelte, at der havde meldt sig yderligere 2 koordinatorer til fagrådet.

Ad 4 Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2010-33 ansøgning om afmelding til eksamen. Faglig vejleder tager kontakt til
den studerende.
Journalnr. 2010-34 fik godkendt revideret petitum til BA-projekt.
Journalnr. 2010-35 ansøgning om 5. eksamensforsøg. Studienævnet udbad sig yderligere
materiale for at kunne træffe en afgørelse.
Journalnr. 2010-36 dispensation til 4. eksamensforsøg blev afvist på baggrund af
utilstrækkelig begrundelse.
Journalnr. 2010-37 dispensation til 4. eksamensforsøg blev imødekommet da der forelå
usædvanlige forhold og lægeerklæring.
Journalnr. 2010-38 dispensation til 4. eksamensforsøg blev afvist på baggrund af
utilstrækkelig begrundelse.
Journalnr. 2010-39 dispensation til udsættelse af dele af 1. årsprøven blev imødekommet, da
der forelå usædvanlige forhold og lægeerklæring.
Journalnr. 2010-40 dispensation til at overgå til ny studieordning.
Journalnr. 2010-41 godkendelse af specialekontrakt.
Journalnr. 2010-42 ansøgning om udsættelse af en af 1. årsprøverne blev afvist, da der ikke
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Fortsat fra sidste møde: Godkendelse af pensum.
Blev godkendt.
Ad 7: Fortsat: IT-eksamen.
a) Studienævnet er i princippet enigt om bestyrelsens hensigtserklæring, men der er to
mindre skriftlige prøver hvor IT-basering kan være uhensigtmæssigt , ligesom prøven i
Filosofihistorie og Klassiske tekster 2 kun kan afholdes som IT-eksamen, hvis der kan
stilles tilstrækkeligt mange computere til rådighed, da den er uden hjælpemidler. SHK
vil henvende sig til Cynthia M. Grund og Jens Hebor og høre om de kan afholde ITeksamen i Argumentationsteori og Filosofiske Grundbegreber.
b) Studienævnet skal bede fakultetet om IT-lokaler til den kommende eksamen. Fakultetet
har efterfølgende svaret at der fortsat består en aftale med Samfundsvidenskab om lån af
computere, og at man arbejder på en mere langsigtet løsning.
Ad 8: Fortsat: Forskelligt vedr. eksamen (herunder afvikling af store eksaminer).
Heidi Bruusgaard Madsen deltog i dette punkt.
a)Underviserne i Metafysik og Erkendelsesteori ønsker eksaminerne afholdt således, at
formiddagsholdet møder samlet op og ligeledes eftermiddagsholdet. SHK indprentede, at
denne afvikling af eksamen stadigvæk har en vis forsøgskarakter, og at det er vigtigt, at
ordningen bliver meldt tidligt ud. Studerende med særlige behov må i god tid henvende sig
til sekretæren og få aftalt en særskilt tid. Der skal evalueres efter eksamen.

Fagrådet skal forsøge at få et indtryk af, hvorledes denne eksamensform modtages af de nye
studerende. Et af evalueringskriterierne er om en meget stor del af de studerende møder op,
hvilket kan forventes, da de nu i modsat fald risikerer udskrivning.
b)Det skal indskærpes underviserne, at de selv er ansvarlige for at åbne Safe Assignment for
hjemmeopgaver.
Ad 9: Fortsat: Prøveformer i kandidatuddannelsen.
a) Studienævnet var enigt om nye prøveformer, hvor der gives 5 ECTS for ”pakker” af
forskellige aktiviteter, såsom aktiv deltagelse i seminarer, oplæg ved fx DFS eller hjælp
til forskningsaktiviteter og lign..
- Den nye prøveform gør det ud for en mundtlig emneprøve.
- Der skal godkendes petitum for hver aktivitet.
- Det vil være muligt at afløse 10 ECTS med aktiviteter ud af uddannelsens 120 ECTS.
- Der var forslag om en form for standard for, hvad de forskellige aktiviteter skal tælle
i ECTS, endvidere blev det diskuteret hvorvidt der skal være spredningskrav på 5
ECTS modulerne fx erhvervsrettet, formidlings- eller forskningsrettet.

b) Der var enighed om at introduktionskurset skal evalueres med en obligatorisk
hjemmeopgave, som bliver stillet i tilknytning til den udbudte undervisning.
Ad 10 Læseplan forår 2011.
Forslag til forårets undervisning blev diskuteret.
Ad 11: Evaluering af studiestart.
a) SHK refererede fra studiestartsamtaler med ca. 30 studerende. De studerende gav udtryk
for et overvejende positivt indtryk af rus-introduktionen og studiestarten. Der var stor
tilfredshed med øvelsestimerne og med Metafysik og Erkendelsesteori; ikke alle
læsegrupper fungerer lige godt, der blev efterspurgt mere sociale arrangementer helst i
starten af intro-dagene. Tutorerne ville gerne have haft mere struktur på 2. dagen, hvor
en underviser måtte melde afbud.
b) Lars Binderup skal have yderligere 14 til samtale.
c) Det blev besluttet at bestille en hytte nu til næste års rustur den 16.-18. september 2011.
Ad 12: Evaluering af sommereksamen (censortilbagemeldingsskemaer)
Der var kun bemærkning fra en censor. Heidi Bruusgaard Madsen vil blive bedt om at
kontakte den pågældende censor og få opklaret, hvad der hentydes til.
Ad 13: Studenterrepræsentant til institutforum.
Der mangler en studenterrepræsentant fra Filosofi i Institutforum, der var enighed om, at
sende en forespørgsel ud på postlisten.

Ad 14: Valgfag.
a) Der var enighed om følgende eksamensbestemmelser:
Fri opgave inden for kursets rammer
Underviser skal godkende problemformuleringen midtvejs i kurset
b) Ændringerne medfører, at der skal ske en justering af kompetencemålene.
c) Det skal undersøges ved fakultetet, hvornår ændringerne kan få virkning.
Ad 15: Undervisningsevaluering.
Alle fag evalueres én gang hvert 5. semester. Fag ved nye undervisere eller med væsentlige
ændringer i pensum eller koncept evalueres hvert semester. I dette semester evalueres
Øvelser i Videnskabsteori 2, Etik og Opgaveskrivning. Vedr. Moderne filosofi 1 a+b vil
SHK spørge underviserne, om der er så væsentlige ændringer i pensum, at der skal finde en
evaluering sted.
Ad 16: Eventuelt.
a) Thomas Hansen foreslog en karrieredag for kandidater, som studienævnet skal stå for.
b) Det blev besluttet at arrangere en kandidatafslutning forud for Filosofis julefrokost, hvor
kandidaterne fremlægger deres speciale for hinanden.

Mødet sluttede kl. 12.25
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand
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