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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn mandag den 1. februar 2010, kl. 10.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen, Caroline Schaffalitzky, Peter Wolsing, Thomas Hansen, Thomas
Victor Ø. Rasmussen, faglig vejleder Mette Smølz Skau og referent Wibke Rickers.
Fraværende med afbud: Anne Sofie Bang Lindegaard.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Efter tilføjelse af punkt 3: ”Valg af næstformand” blev dagsordenen godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 16. december 2009.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Valg af næstformand.
Anne Sofie Bang Lindegaard blev valgt af de studerendes repræsentanter Thomas Hansen og
Thomas Victor Ø. Rasmussen.
Ad 4: Meddelelser.
a) Som følge af problemer med eksamenstilmeldinger og -lister, har eksamenskontoret bedt
om, at de studerendes petitum fremover skal fungere også som eksamenstilmelding. Dette
har som konsekvens, at afleveringsfristen for petitum fremover vil blive den 10. april og den
10. november.
b) Eksamenskontoret har strammet op på den hidtidige praksis vedr. Eksamensbekendtgørelsens § 22 om deltagelse i førsteårsprøven. Dette betyder, at det ikke længere er
tilstrækkeligt, at den studerende er tilmeldt eksamen, men derimod skal deltage aktivt og
ikke kan udeblive uden lægeerklæring, ellers vil den studerende blive udskrevet af
universitetet. Denne ændring er ikke blevet meldt ud til de studerende. Studerende, der er
udeblevet fra en 1. årsprøve skal søge studienævnet om dispensation til at gå til
sommereksamen.
c) Der forelå en oversigt over tilmeldinger til forårets kurser. Tallene blev taget til efterretning.
d) I december fremsendte fakultetet en oversigt over uddannelsesregnskabet for de seneste år,
som for Filosofis vedkommende var overraskende god. Filosofis overskud skyldes bl.a. at en
del undervisning har været afholdt af adjunkter finansieret af FKK.
e) René Lennart Larsson er blevet ansat som ph.d.-stipendiat fra den 1. februar. Peter Wolsing
er vejleder.
f) Studiemiljø-koordinatorerne planlægger et fagligt arrangement, der enten vil foregår på en
hyttetur eller her på stedet. Thomas Victor Ø. Rasmussen arbejder på en tur til Berlin.
Nærmere oplysninger om afrejse og aktiviteter følger.

g) Der vil snarest blive opslået tutorstillinger til det kommende introduktionsforløb. Fakultetet
meddeler, at tutorkurser vil blive afholdt i april.
h) Link fra fakultetet til en ny bekendtgørelse af lov om universiteter fra 21. oktober 2009.
i) Orientering fra fakultetet vedr. Humanioras Boostcamp – Åbent Hus.
Ad 5 Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2010-1 fik dispensation til at gå til eksamen i en 1. årsprøve til trods for udeblivelse.
Ad 6: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 7: Eksamens evaluering.
Studienævnet havde nedenstående kommentarer:
-

-

For Metafysik og Erkendelsesteoris vedkommende kunne der ses en tendens til, at der var en
hel del udeblivelser, men færre dumpet og et højere niveau end tidligere år. De nye formative
prøver har været med til at hæve niveauet, men har ikke været med til at hæve
gennemførelsesprocenten.
11 bestod BA-projekt, der var 2 udeblevne.
Der var utilfredshed med at en censor optrådte ved flere eksaminer på samme årgang.
Forsøg med ”bunkeeksamen” ved Metafysik gik udmærket.

Ad 8: Optagelsesprocedure.
Fakultetet har i samråd med studienævnet besluttet, at der fra 2010 indføres en garantikvotient på
6,0 eller mere. For de studerende, der har under 6,0 vil der blive tilbudt en samtale, til afklaring af
deres valg af uddannelse.

Ad 9: Nye uddannelsesinitiativer.
Lars Binderup deltog i dette punkt og refererede fra et møde den 4. januar, hvor foruden han selv
deltog Cynthia M. Grund, Anne-Marie S. Christensen, Stig Børsen Hansen og Nikolaj Nottelmann.
Af særlig interesse for studienævnet var mulige tiltag på BA og kandidatuddannelsen:
-

-

Profilering af kandidat-uddannelsen – fx tre profiler: teoretisk, praktisk, almen
(gymnasierettet). Eller endnu mere specifikt: Filosofi og Knowledge Management.
Profilering af BA-tilvalg – fx lave et praktisk orienteret og et teoretisk orienteret tilvalg i
filosofi?
Generel overvejelse: Flere kurser som åbne fag (evt. på engelsk) med bredere appel på
kandidatniveau for hele fakultetet/universitetet og gæstestuderende (i stil med gamle
tværfag).
Forstærkede bindinger mellem eksamen og kursus-deltagelse på kandidatuddannelsen.
Kortere, men flere, kandidatkurser.

Ad 10: Studieordningsændringer.
De på sidste møde vedtagne forslag til ændringer i studieordningerne er nu sendt til godkendelse
ved dekanen.

Ad 11: Forslag om specialeforsvar.
Studienævnet fandt forslaget udmærket, og besluttede, at man vil finde ud af om der er en løsning
på problemet med forhåndsgodkendelser. Hvis ikke, skal kandidaterne have mulighed for på anden
måde at præsentere deres speciale og markere afslutningen på deres uddannelse.
Ad 12: Eventuelt.
a) Anne Sofie Bang Olufsen havde skriftligt forespurgt, til hvem BA-projekter skal afleveres i
forbindelse med Safe Assignment. BA-projektet skal sendes via e-mail til eksaminator.
b) Da nogle førsteårsstuderende er kommet i klemme pga. det nye krav om aktiv deltagelse ved
førsteårsprøven, vil alle eksaminer blive afholdt til sommer.
c) Der er stadig uafklarede praktiske problemer såsom: specialepladser, maling af gangen,
inddragelse af studenterlokalet. Søren Harnow Klausen vil skrive til de relevante personer.

Mødet sluttede kl. 12.25
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

