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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn mandag den 18. april 2011,
kl. 9.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Peter Wolsing (PW), Thomas Hansen (TH), Thomas
Victor Rasmussen (TVR) og Susanne M.J. Tinley (SMJT).
Afbud: Caroline Schaffalitzky de Muckadell.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 23. marts 2011.
Der var følgende præcisering fra Jens Hebor: Ad 8 3. linje efter lignende, havde: ændres til:
7,00 i ordinær eksamen og 7,75 for reeksamen. Derefter godkendtes referatet.
Ad 3: Meddelelser.
TVR meddelte, at hytteturen den 29/4 – 1/5. desværre måtte aflyses pga. manglende
tilmeldinger.
Der var enighed om, at næste arrangement forår 2012 skal arrangeres i studiestudienævnets
regi. Punktet skal på dagsorden ved december mødet. Mindst en underviser skal involveres i
planlægningen og programmet skal være færdigt en måned i forvejen og være underskrevet
af en underviser.
Fakultetet indkalder forslag til prisopgaver. Forslag skal sendes til institutlederen.
Opgaveforslag skal senest 1. juli 2011 fremsendes til Akademisk Råd. Studienævnet
opfordrer kandidater, der ønsker at få et prisopgaveforslag fremsat, om at kontakte deres
vejleder.
SHK meddelte, at Filosofi og Religion er ved at være færdige med at sammensætte et fælles
aftagerpanel. Imidlertid ønsker Tim Jensen særskilte aftagerpaneler for hhv. Filosofi og
Religion. Man afventer fakultetets afgørelse. Fakultetet har siden godkendt at man opretter
særskilte aftagerpaneler.
Optaget på kandidatuddannelsen er pr. 1. april 3 studerende. Imidlertid har studienævnet
kendskab til flere studerende, som for tiden er på dispensation. SHK gjorde opmærksom på,
at der er ved at blive udarbejdet en informationsfolder mhp. kommende studerende.

På AU afprøver man nyt software, der kan afskærme adgang til internettet. Imidlertid finder
studienævnet situationen omkring pc til eksamen så usikker, at rettelsesblade til Centralt fag
og Tilvalg, hvor der kræves pc til eksamen, er trukket tilbage.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2011-19 fik godkendt BA- kontrakt.
Journalnr. 2011-20 fik godkendt kontrakt til magisterafhandling
Journalnr. 2011-21 fik godkendt specialekontrakt
Journalnr. 2011-22 fik godkendt BA-kontrakt

Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Godkendelse af petita.
Petita godkendtes. De studerende, hvis petita ikke levede op til studieordningens krav har
fået besked om at tilrette det.

Ad 7: Efter eksamen evaluering af Videnskabsteori 1.
I fakultetets rettelsesblad er kun anført antal sider, det bør tydeliggøres, at opgavens omfang
er mellem 6.300 – 10.500 tegn. Det er efterfølgende anført på forsideskemaet.
Ad 8: Stillingtagen til faste afleveringsfrister for specialer.
Man drøftede forslaget, og de studerende ønskede at diskutere forslaget med fagrådet inden
en endelig stillingtagen.
Ad 9: Økonomi.
Den fremlagte oversigt blev taget til efterretning.
Ad 10: Elektronisk opgavearkiv.
Der var enighed om at indkalde opgaver fra studerende og få dem lagt ind elektronisk på
faglig vejleders hjemmesider. Arkivet skal foruden opgaver også indeholde synopser, petita
og projektbeskrivelser.
Ad 11: Rusintroduktion.
Rus-introduktionen finder i år sted den 29.-31. august. Den ene af dagene vil fortrinsvis
omfatte sociale arrangementer med kun et enkelt fagligt indslag. Det skal overvejes om de
faglige oplæg igen skal være en del af efterårets undervisning/ præsentation af kurser, eller
om introduktionen skal have en anden form.
Ad 12: Datoer for møder i efteråret.
Studienævnsmøderne i efteråret finder sted: 7/9, 12/10, 16/11 og 14/12.
Ad 13: Godkendelse af fællesudbud.
Alle udvalgte kurser fra fællesudbuddet blev godkendt.
Ad 14: Ny BA-struktur – fortsat.

Forslag nr. 2 er taget af bordet, og det 3. forslag indeholder kun ensretning hvad angår fælles
afleveringsfrist den 1. september. Studienævnet godkendte forslaget. Det træder tidligst i
kraft den 1/9 2012.

Ad 15: Uopfordret eksamensklage fra holdet på 2. semester.
De studerendes skrivelse blev drøftet, og der var enighed om, at SHK svarer de studerende.
Ad 16: Eventuelt.
De studerendes forslag til undervisningsprisen er Jørgen Hass.
Mødet sluttede kl. 12.15.
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