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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn mandag den 10. januar 2011,
kl. 10.15 .
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).
Søren Harnow Klausen indledte mødet med at byde studenterrepræsentant Susanne M.J. Tinley
velkommen.

Ad 1: Valg af formand for studienævnet
Søren Harnow Klausen blev valgt til formand.
Ad 2: Valg af studenternæstformand for studienævnet
Thomas Victor Rasmussen blev valgt til studenternæstformand.
Ad 3: Indstilling af studieleder til dekanens godkendelse
Studienævnet indstillede Søren Harnow Klausen som studieleder til dekanen.
Ad 4: Godkendelse af dagsorden.
Der var følgende tillægspunkter til dagsordenen: Godkendelse af ændringer af BA-ordningen
pkt. 9, Evaluering af eksamen pkt. 10, Eventuelt pkt. 11.
Herefter blev referatet godkendt.
Ad 5: Godkendelse af referat fra mødet den 15.december 2010.
Rettelse til ad 3 g og h TVH ændres til TVR. Derefter blev referatet blev godkendt.
Ad 6: Meddelelser.
a) Studienævnet har ansat Karl Magnus Bidstrup som instruktor i Argumentationsteori og
Logik.
b) Fra 1. januar er der kommet nye takster på SU pendlerkort som for fx studerende fra
København vil betyde en besparelse på ca. 2.500,- kr.
c) SHK orienterede om den pågående udvælgelse af aftagerpanel for filosofi og
religionsstudier.
Ad 7: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2011-1 fik udsættelse for aflevering af hjemmeopgave på baggrund af
lægerklæring.

Journalnr. 2011-2 fik dispensation til reeksamen på baggrund af force majeure.
Ad 8: Fortsat: udkast til kandidatstudieordning. (Bilag fremsendes til medlemmerne).
Udkast til kandidatuddannelserne 120 ECTS, 70 ECTS og kandidattilvalg 50 ECTS blev
godkendt med en række ændringer.
Ad 9: Godkendelse af ændringer af BA-ordningen.
Følgende ændringer blev vedtaget i Studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen.
Ændringen træder i kraft fra 1. september 2011.
§33 Valgfag:
c) [Tilføjes]. "Den studerende skal relativt selvstændigt - i samråd med underviseren - vælge
en problemstilling inden for kursets emne".
d) [Tilføjes] "og individuel vejledning i begrænset omfang"
e) Pensum: 300-350 sider (heraf ca. 150-200 sider fra kursets kernepensum og ca. 100150 sider med særlig relevans for den valgte problemstilling).
g) Eksamensbestemmelser
Anden sætning slettes.
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Sideomfang: 10-15 sider
Varighed: ingen
Afleveringsfrist: juni/januar
Computer: obligatorisk
f) [tilføjelse af kompetencer] især 1, 2, 3, [12], b, c, f [og t]
Ad 10: Evaluering af eksamen.
Det blev besluttet at evaluere mundtlig eksamen i Metafysik og hjemmeopgave 1b i
Filosofihistorie 1. Efterfølgende er eksamensformen i Metafysik pga. eksaminators sygdom
blevet ændret fra mundtlig til en hjemmeopgave, og den bliver ikke evalueret.
Evauleringskemaer bliver udarbejdet af SHK og vil blive lagt på Blackboard, på
eksamenssiden på nettet og uden for sekretariatet.
Ad 11: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 12.15
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