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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 15. december 2010,
kl. 9.00 .
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSdM) kom under
ad 3 b, Thomas Hansen (TH), Anne Sofie Bang Lindegaard (ASBL), Thomas Victor Rasmussen
(TVR). Susanne Tinley Jacobsen deltog fra ad 3 dog ikke i ad 4.
Fraværende med afbud: Peter Wolsing
Studienævnsformanden startede mødet med at takke Anne Sofie Bang Lindegaard for hendes fine
indsats i de sidste 3 år som repræsentant for de studerendes interesser i studienævnet. SHK lagde
vægt på ASBLs konstruktive tilgang til arbejdet og store medansvar for studienævnets fortsatte
eksistens.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Der var følgende tillægspunkter til dagsordenen: Karrieredag pkt. 9, Principper for
fællesudbud pkt. 10, Dato for ekstraordinært møde pkt. 11 og Eventuelt pkt. 12.
Ad 2. Godkendelse af referat fra mødet den 17. november.
Godkendtes.
Ad 3. Meddelelser.
a) Faglig vejleder Thomas Hansen har kontaktet Henrik Talbro, Eksamenskontoret, for at
undersøge, om det er muligt at afvise ansøgninger om gæstestudier ved KU fra og med 2.
semester. Henrik Talbro mente, at studienævnet kan afvise disse ansøgninger, for så vidt der
kan argumenteres for at det første studieår udgør en helhed med mange sammenhængende
prøver og også af hensyn til det pædagogiske aspekt.
b) Studienævnsformanden berettede fra møde i faggruppen, hvor Anne Jensen deltog for at
orientere om de dystre økonomiske udsigter og mulige sparetiltag fra fakultetets side. Der er
planer om en undervisningsreduktion på 20 %, nedlæggelse af ”gammel-humanistisk” fag og
modernisering af fagudbud.
c) Den 3. december afholdtes kandidatafslutning. SHK berettede om et meget vellykket
arrangement, hvor kandidaterne holdt korte oplæg om deres afhandling. Arrangementet
forekom meget relevant for studerende på alle studietrin.. På baggrund af dette års erfaringer
blev det besluttet, at kandidatafslutningen skal afholdes som et separat arrangement,
invitationen skal udsendes primo september og der skal afsættes 20 min. til hvert oplæg.
d) Man diskuterede mulige emner til aftagerpanelet. Der var enighed om at man bør have
sikkerhed for at medlemmerne af aftagerpanelet respekterer de principper
filosofiuddannelserne bygger på .

e) Filosofiolympiaden afholdes den 26.-27. marts. Man vil spørge om Anders Hee N. Poulsen
er interesseret i at være koordinator og praktisk medhjælp.
f) Den 24. januar skal studienævnene melde til fakultetet vedr. pc-eksamen. Ved filosofi kan
alle skriftlige eksamener afvikles elektronisk forudsat at SDU kan stille pc` er til rådighed
for de studerende. Foreløbig har fakultetet lovet at hjælpe med det.
g) TVH koordinerer forårets studiemiljø aktiviteter; CSdM er også involveret i planlægningen
h) TVH foreslog, at temaet for forårets faglige hyttetur (som kun omfatter filosofistuderende),
skal relatere sig til undervisningen og de efterfølgende eksaminer, f.eks. Filosofihistorie 2.
i) På baggrund af høring blandt studienævnene har fakultetet besluttet at reducere antallet af
særligt tilrettelagt tilvalg fra 12 til 6.
Ad 4. Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journal.nr. 2010-53 fik meritoverført grundfag til bachelor- og kandidattilvalg.
Journal.nr. 2010-54 fik dispensation til at udskyde BA-projekt til sommer 2011 med
begrundelsen, at orienteringen om studienævnsændringen muligvis ikke var omfattende nok.
Journal.nr. 2010-55 fik afslag på ansøgning om at tage Elementargræsk som valgfag med
begrundelsen, at Elementargræsk er på gymnasialt niveau.
Journal.nr. 2010-56 fik forhåndsgodkendt praktikophold som merit for valgfag på centralt
fag.
Journal.nr. 2010-57 fik på baggrund af lægeerklæring udsat tidsfristen for deltagelse i
Filosofiske grundbegreber til vintereksamen 2011-12.
Journal.nr. 2010-58 fik besked om at bringe litteraturliste til kandidatspeciale i
overensstemmelse med studieordningens regler.
Journalnr. 2010-59 fik godkendt genindleveret petitum.
Journalnr. 2010-60 fik godkendt genindleveret petitum.
Ad 5. Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6. Økonomi.
Oversigten blev taget til efterretning med bemærkning om, at man hæfter sig ved de stadig
mange poster, der ikke vedkommer studienævnet.
Ad 7. Fortsat: udkast til kandidatstudieordning.
Man gennemgik udkastet, som bl.a. ASBL havde forskellige kommentarer til. SHK går
videre med studieordningen og indarbejdelse af ændringer.
Ad 8. Fortsat: anonymisering af hjemmeopgaver på grunduddannelsen.
Alle hjemmeopgaver på centralt fag kan anonymiseres med eksamensnr. undtaget dog BAprojektet.
Ad 9. Karrieredag.
Thomas Hansen havde fået udarbejdet en oversigt over dimittender og deres karriereveje og
foreslog, at man i foråret arrangerer en karrieredag for alle studerende med medvirken af en
eller to tidligere studerende i arbejde. Forslaget blev vedtaget, og man besluttede, at det ikke
som tidligere skulle være i Symposion regi, men afholdes af studienævnet.
Ad 10. Principper for fællesudbud.

PW havde indsendt sine kommentarer til punktet. Der var enighed om at der kun kan
godkendes kurser som har en klar filosofisk relevans. Derimod har studienævnet ikke
mulighed for at vurdere de enkelte petita, hvis studerende vælger at følge godkendte kurser
udbudt af andre studienævn. SHK påpegede, at bindinger ved grenspecialiseringer på den
nye kandidatstudieordning, og et krav om grenkoordinators godkendelse
af de studerendes valg af emner, vil være med til at sikre den filosofiske relevans.
Ad 11. Dato for ekstraordinært møde.
Mødet finder sted den 10. januar 2011.
Ad 12 Eventuelt.
a) Man ønskede ved næste studienævnsmøde et punkt, hvor det vedtages, at dispensationer om
aflæggelse af BA-projekt eksamen ved sommereksaminerne skal søges inden februar.
b) Der var ønske om, at bede Maria Kyung Overgaard lave en Blackboard liste, der omfatter
alle studerende, således at man f.eks. kan få orienteret om nye studieordnings vedtagelser.
Mødet sluttede kl. 12.15
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