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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn mandag den 18. maj 2011,
kl. 9.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSdM), Peter
Wolsing (PW), Thomas Hansen (TH), Thomas Victor Rasmussen (TVR) og Susanne M.J. Tinley
(SMJT).
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Der var følgende tillægspunkter til dagsordenen: Specialepladser i biblioteket pkt. 10,
Kandidatstudieordning pkt. 11, Eventuelt pkt. 12.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 18. april 2011.
Godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
SHK orienterede:
a) Fakultetet har opjusteret Filosofis STÅ prognoser på baggrund af første halvårs
eksamensresultater.
b) Læseplansskemaet for efteråret er udmærket, men hvis der bliver et større optag end 60, vil
der blive lokaleproblemer i lighed med sidste år.
c) Der er ansat instruktorer i følgende fag: Metafysik & Erkendelsesteori Nicolaj Mikkelsen,
Videnskabsteori 2 Anne Sofie Bang Lindegaard.
d) Der er ansat tutorer til Rus-introduktion: Thomas Victor Rasmussen (koordinator), Wickie
Jensen, Tor Pedersen, Anders Edahl Frederiksen, Christian Madsen-Andersen, Tascha
Brandt Wahl og Nicoline Frost Lerche.
e) Der bliver alligevel ikke et fælles aftagerpanel for Filosofi og Religion. Filosofis
aftagerpanel kommer til at bestå af Ulla Wiborg Johansen, Mette Bock, Morten Hansen,
Michael Skaaning-Hansen samt formentlig Hanne Josephsen.
f) Det elektroniske opgavearkiv er kommet sløvt fra start; SHK efterlyser ideer til at få flere
opgaver ind.
g) De seneste arrangementer om hhv. politisk filosofi og bevidsthedsfilosofi har været yderst
vellykkede.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2011-24 fik godkendt kontrakt til magisterafhandling.

Journalnr. 2011-25 fik godkendt specialekontrakt og litteraturliste.
Journalnr. 2011-26 fik godkendt ansøgning om at blive overflyttet til kandidatstudieordning
2007, rev. 2009.
Journalnr. 2011-27 fik godkendt ansøgning om at blive overflyttet til kandidatstudieordning
2007, rev. 2009.
Journalnr. 2011-28 fik udsættelse med aflevering af eksamensopgave på baggrund af
lægeerklæring.
Journalnr. 2011-29 fik meritoverførsel fra centralt fag til kandidat tilvalg.
Journalnr. 2011-30 fik afslag på at forblive på 2001 kandidat studieordning.
Journalnr. 2011-31 fik afslag på flytning af eksamensdato.
Journalnr. 2011-32 fik forhåndsgodkendelse om meritoverførsel for udlandsophold.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Evalueringsskemaer fra foråret.
Der var ikke indleveret ret mange skemaer. Studienævnet drøftede muligheden for at indføre
mundtlige evalueringer midtvejs i kurserne. Studienævnet bemærkede, at de studerende ved et
af kurserne efterlyser en semesterplan og en pensumoversigt, hvilket alle undervisere har pligt
til at udarbejde. Studienævnet kontakter underviseren. Ellers intet at bemærke til
evalueringerne.
Ad 7: Rus- introduktion/modtagelse.
Introduktionsdagene for de studerende er den 29. – 31. august. Det vil blive en blanding af
faglige og sociale aktiviteter. Studienævnet diskuterede vægtning og muligheder for forskellige
kombinationer og typer af aktiviteter.
Fredag den 2. september vil der være fest specielt for de nystartede filosofi- og
religionsstuderende.
Fredag den 9. september er der fest for alle studerende i forlængelse af foredragsarrangement
ved Symposion.
Den 30. september – 1. oktober er der rustur, hytten er skaffet, tidspunktet karambolerer dog
med årsfesten.
Ad 8: Stillingtagen til faste afleveringsfrister for specialer, fortsat fra sidste møde.
Studienævnet diskuterede sagen og forudså på det foreliggende grundlag store problemer med at
udmønte ideen.
Ad 9: Økonomi.
Der forelå ingen oversigt.
Ad 10: Specialepladser i biblioteket.
Studienævnet foreslog, at eksamenssekretær Betina Signe Stick administrerer de 9
specialepladser. Efterfølgende er det blevet godkendt af sekretariatsleder og
eksamenssekretæren.

Ad 11: Kandidatstudieordning.
a) Det blev vedtaget, at de studerende skal vælge gren samtidig med aflevering af det første
petitum.
b) Det blev vedtaget, at studieordning for kandidat tilvalg 50 ECTS bibeholdes i dens
nuværende form, således at den er i overensstemmelse med centralt fag.

Ad 12: Eventuelt.
SHK giver besked om datoen for et faggruppemøde i juni. Efterfølgende er det planlagt til
den 29. juni kl. 13 i Sokrates.
Den tidligere udmeldte dato for studienævnets oktobermøde er sammenfaldende med
instituttets medarbejderseminar, så studienævnsmødet flyttes til den 5. oktober.
Næste møde i studienævnet er den 29. juni kl. 9.15.
Mødet sluttede kl. 11.45

Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Caroline Schaffalitzky og Wibke Rickers
Referenter

