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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 16. februar 2011,
kl. 10.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Caroline Schaffalitzky (CSdM), Peter Wolsing (PW),
Thomas Hansen (TH) og Thomas Victor Rasmussen (TVR). Susanne M.J. Tinley (SMJT) kom
under pkt. 3 a. CSdM og SMJT forlod mødet under pkt. 8.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 10. januar 2010.
Godkendtes efter følgende rettelse: ad 9 c) (Tilføjes). ”Den studerende skal relativt
selvstændigt…” Relativt selvstændigt udelades.
Ad 3: Meddelelser.
SHK meddelte:
a) Studienævnet har på forespørgsel svaret fakultetet, at man kan og vil digitalisere alle
skriftlige eksaminer, såfremt SDU/ fakultetet sætter computere til rådighed. Det er ikke
muligt at bruge de studerendes egne pc´ere, da eksaminerne foregår uden hjælpemidler.
b) SHK refererede fra møde i Uddannelses- og Undervisningsudvalget, hvor formand Lars
Binderup ved sidste møde oplyste, at der var eksempler på undtagelser for
digitaliseringspligten fx for medicin og sprogfag. SHK vil undersøge om filosofi kan
omfattes af samme undtagelse.
c) TH refererede fra karrieredagen som havde et fint fremmøde af mellem 25-30
studerende.
d) Der planlægges at afholde en forskerdag i slutningen af september og en karrieredag i
begyndelsen af februar 2012.
e) SMJT refererede fra fagrådsmøde, hvor der bl.a. var fremkommet ønske om at markere
en afslutning for de afgående adjunkter.
f) SMJT meddelte, at der er kommet et landsdækkende tidsskrift for filosofiuddannelserne.
Studienævn ved andre uddannelsesinstitutioner har givet tilsagn om at støtte det
økonomisk, eventuelt skulle vi også gøre det.
g) Den 25.-26. marts afholdes der igen filosofi olympiade ved SDU. Anders Hee N.
Poulsen er tovholder. SHK oplyste, at arrangementet efterhånden nyder en vis
bevågenhed også i medierne.
h) Fakultetet har den 2. februar afholdt et møde for nye ”eksil” studerende med information
om vanskelighederne ved at være udenøs, og om hvordan de kan blive overflyttet til KU.
Det overvejes at afholde et møde midtvejs i studiet med bl.a. Vejledercenteret, hvor man
tager fjernstuderendes problemer op.

i) CSdM og Anne-Marie S. Christensen afholder den 28. marts møde i netværket Kvinder i
Filosofi med bl.a. Nina Theisen.
j) TVR har givet de nye psykologistuderende hjælp til at komme i gang med fagråd etc.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journal nr. 2011-4 fik afslag om dispensation til reeksamen pga. manglende begrundelser.
Journal nr. 2011-5 fik afslag om at få slettet eksamenstilmelding pga. manglende
begrundelse.
Journal nr. 2011-6 fik forhåndsgodkendt eksaminer ved udenlandske universiteter.
Journal nr. 2011-7 fik godkendt pensum til valgfag.
Journal nr. 2011-8 fik godkendt ansøgning om aflevering af BA-projekt til juni.
Journal nr.2011-9 fik godkendt ansøgning om aflevering af BA-projekt til juni.
Journal nr.2011-10 fik godkendt dispensation for tidsfrist for to førsteårsprøver.
Journalnr. 2011-11 fik meritoverført bestået disciplin fra anden undervisningsinstitution.
Journalnr. 2011-12 fik meritoverført beståede discipliner fra tidligere studieordning.
Andre ansøgninger: Studienævnet imødekom ansøgning fra festudvalget om tilskud på
1000.- kr da det er blevet frastjålet ca. 9000- kr.
Ad 5: Eksamensevalueringer.
a) Der var stor deltagelse og forholdsvis mange resultater over middel ved eksamen i
Erkendelsesteori.- På grund af den høje deltagelsesprocent blev karaktergennemsnittet dog
kun middelhøjt.
Metafysik blev pga. undervisers sygdom helt ekstraordinært ændret fra mundtlig til
hjemmeopgave, hvilket kan have resulteret i det store antal blanke afleveringer på 18. Dog
var der mange positive reaktioner fra de studerende over at få stillet en hjemmeopgave.
Etik foregik med hjælpemidler, men burde ifølge studieordningen have været uden. Det var
en yderst beklagelig fejl, dog bedømte eksaminator og censor ud fra at der var tilladt
hjælpemidler. Der har næppe været en høj grad af usammenlignelighed.
Politisk filosofi blev pga. undervisers sygdom skubbet en uge, hvilket dog fungerede
forholdsvis tilfredsstillende.
b) Der forelå en skrivelse fra årgang 09 til studienævnet vedrørende den netop overståede
eksamen og med forskellige forslag til forbedringer af studieordningerne. Bl.a. ønskede de
studerende hjælpemidler til Metafysik og Erkendelsesteori og Etik og Politisk filosofi. SHK
fastslog, at studienævnets holdning hertil er, at der skelnes skarpt mellem kurser tidligt og
sent i studiet. Endelig ønskede de studerende også at eksamen i Videnskabsteori 2 også
skulle være med hjælpemidler. SHK har efterfølgende udarbejdet et svar til årgang 09, og vil
sætte punktet på dagsorden til det kommende møde og invitere underviseren for
Videnskabsteori 2 til at deltage i punktet.
Ad 6: Censorevalueringer.
Evalueringerne blev taget til efterretning, og en enkelt censor vil man tage kontakt til.
Ad 7: Forslag til ”efter eksamen” evalueringsskemaet.
CSdM havde udarbejdet et forslag til forbedring af skemaet, som man vil indarbejde.
Ad 8: Forslag til ny BA-struktur.
a) Studienævnet har modtaget et forslag til ændring af BA-uddannelsen fra et udvalg med
deltagere fra fakultetet, institutledere og sekretariatsledere. Lars Binderup deltog i

punktet og orienterede om at der bl.a. er forslag om, at projektet tages på 6. semester og
tilvalget er fordelt over 3., 4. og 5. semester. LB pointerede, at det er et langtidsprojekt,
og hvis ændringer bliver vedtaget, vil det først blive aktualiseret i forbindelse med en
generel studieordningsændring.
b) Forslaget blev drøftet, og SHK sender svar om studienævnets holdning til ændringerne
til udvalget. Efterfølgende er et nyt forslag blevet sendt til høring. Det behandles på
næste studienævnsmøde.
Ad 9: Faglige og sociale aktiviteter i forårssemesteret (inkl. aktivitetskalender)
Blev udsat til næste møde.
Ad 10: Formidling af seminarer via filosofilisten.
Blev udsat til næste møde.
Ad 11: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 12.45
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