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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 19. maj 2010, kl. 13.00.

Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSdM), Peter
Wolsing (PW), Thomas Hansen (TH), Thomas Victor Hansen (TVH) Anne Sofie Bang Lindegaard
(ASBL), faglig vejleder Mette Smølz Skau (MSS).
CSdM kom under pkt. 6 og MSS gik under pkt. 9.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendtes med tilføjelse af pkt. 11: Høring om ny eksamens- og censurbekendtgørelse, pkt. 12
Forslag fra fagrådet om rækkefølgen af discipliner, pkt. 13 Opsamling på disciplinernes dag, herefter
er Eventuelt pkt. 14.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 21. april.
Godkendtes. Der var enighed om fremover at bruge medlemmernes initialer i referatet.
Ad 3: Meddelelser.
a) Fagrådet har indstillet Jørgen Hass til årets underviserpris.
b) Læseplanen for efteråret blev taget til efterretning uden kommentarer.
c) Studiekontoret har fremsendt Vejledning om Garantikvotient-samtaler.
d) SHK meddelte, at der ikke er noget nyt om udnævnelse af en ny fagkonsulent for filosofi.
e) Liste over godkendelse fra andre studier af filosofis kurser i fællesudbuddet.
Ad 4 Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2010-17 ansøgte om udsættelse af BA-projekt eksamen. Vil blive bedt om at fremsende en
begrundelse.
Journalnr. 2010-18 fik godkendt udsættelse af eksamen til august på baggrund af lægelig
dokumentation.
Journalnr. 2010-19 fik afvist ansøgning om udsættelse af 1. årsprøven, da der ikke forelå
tilstrækkelig begrundelse.
Journalnr. 2010-20 fik godkendt petitum til BA-projekt.
Journalnr. 2010-21 fik godkendt optagelse på kandidat tilvalg.
Journalnr. 2010-22 fik godkendt petitum til BA-projekt.
Journalnr. 2010-23 fik godkendt bogliste og kontrakt til magisterkonferens.
Journalnr. 2010-24 fik forhåndsgodkendt individuelt tilrettelagt tilvalg.
Journalnr. 2010-25 fik forhåndsgodkendt individuelt tilrettelagt tilvalg.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Høring om ny struktur for aftagerpanel v. Det Humanistiske Fakultet.

Der var ingen bemærkninger. SHK bad studienævnet tænke over egnede emner.
Ad 7: Høring om ændring af studienævnsstruktur.
På et forudgående medarbejdermøde var der overvejende enighed om SHK´s forslag, som afviser
sammenlægningen af studienævnene for filosofi og religion. SHK sender svar med indarbejdede
mindre ændringer fra medarbejderne rundt til alle involverede inkl. studienævn inden høringsfristen.
Religion og filosofi sender hver deres svar til fakultetet.
Ad 8: Høring om skærpelse af studieaktivitetsreglen.
Fakultetet foreslår, at der sker en skærpelse, således at indskrivning kan bringes til ophør, når der
ikke har været aktivitet i et år, hvor fristen nu er 2 år. Forslaget blev modtaget positivt..
Ad 9: Økonomi.
Der var ingen bemærkninger.
Ad 10: Forslag til profilering af kandidatuddannelsen.
Der var diskussion og enighed om at gå videre med mindre ændringer. Herefter henstår den nærmere
beskrivelse af det faglige indhold af de tre grene, praktiske problemer med bl.a. kursernes placering
på semestre og ændring af studieordningen.
Ad 11: Høring om ny eksamens- og censurbekendtgørelse.
Ændringsforslagene vil medføre:
- at en klage kan føre til en lavere bedømmelse. Der var forslag fra studienævnet om, at klagen
tidligere i forløbet skal behandles af uafhængig instans.
- det vil ikke fremover være lovligt at foretage lydoptagelser af mundtlige eksaminer.
- der åbnes for pligtmæssig elektronisk aflevering af skriftlige opgaver.
- specialebedømmelser skal være færdige inden for 6 uger. Studienævnet vil protestere.
- Censorkorpset fortsætter i sin nuværende form.
Ad 12 Forslag fra fagrådet om rækkefølgen af discipliner.
a)Fagrådet foreslog, at der byttes om på rækkefølgen af Metafysik & Erkendelsesteori og
Etik & Politisk filosofi.
b) SHK kom med forslag om evt. at bytte om på Moderne filosofi 1 og 2, af hensyn til
overgangen mellem Filosofihistorie og Moderne filosofi.
SHK vil gå videre med begge forslag.
Ad 13 Opsamling på disciplinernes dag.
Studenterrepræsentanterne spurgte til hvorvidt diskussionerne på dagen ville få indflydelse på
studienævnets arbejde. SHK forsikrede at det vil de.
Ad 14: Eventuelt.
I sidste referat blev mødedatoerne meldt ud. Oktobermødet flyttes pga. efterårsferie til den 6.
oktober.
Mødet sluttede kl. 15.50.

Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

