Filosofisk Studienævn
Syddansk Universitet

1. december 2011
SHK/wr

Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 16. november 2011,
kl. 9.00 – 10 og genoptages kl. 11.30.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Peter Wolsing (PW),
Thomas Hansen (TH)), Thomas Victor Ø. Rasmussen (TVR) og Susanne M.J. Tinley (SMJT).
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen: 1 – 4, 7, 4 genoptaget, 5, 6, 8 – 11, 13 – 16. Punkt 12 blev udsat
til næste møde.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Efter tilføjelse af tillægspunkt 15: Skrivelse fra 2. årgang vedr. Filosofihistorie, blev
dagsordenen godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 5. oktober 2011.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a)
De studerendes repræsentanter i studienævnet meddelte, at der er kampvalg til det
forestående valg. Efterfølgende er Michael Brande Overgaard (1. årgang), Thor
Pedersen (2. årgang) og Susanne M. J. Tinley blevet valgt
b)
Anne Sofie Bang Lindegaard og Anders Hee Nørbjerg Poulsen har fået tildelt legat fra
Idella Foundation.
c)
Efter studienævnsmødets afholdelse er det blevet oplyst, at Esben Nedenskov Petersen
har fået tildelt et post doc stipendium fra FKK.
d)
Planlægningen af det kommende semester er næsten færdigt. Jens Hebor har indvilliget i
at afholde OB kursus Videnskabelig realisme, og efter mødets afholdelse er det blevet
besluttet, at Jens Hebor også får Filosofihistorie 2. Søren Harnow Klausen afholder et
OB kursus om bevidsthedens enhed.
e)
Der vil ikke, som sidste år, blive afholdt specialeforedrag inden julefrokosten, da alt for
få kandidater har givet tilsagn.
f)
SHK meddelte fra studieledermøde, at der ikke vil ske nogen ændring i BA-strukturen,
bortset fra ny afleveringsfrist for BA-projekt.
g)
Der er forslag om faste speciale afleveringsfrister 1. juni og 1. december.
h)
Garantikvotientsamtalen bortfalder, men der vil være mulighed for at lade en motiveret
ansøgning indgå i optagelseskriterierne.
i)
Der var intet væsentligt nyt om institutstrukturen.
j)
AMSC meddelte, at der vil blive afholdt en konference den 8.- 9. juni 2012 med emnet
”Wittgenstein Philosophy of Teaching and Teaching of Philosophy”.
k)
TVR indkalder informationer om arrangementer til kalenderen.
l)
Følgende er blevet fagrådskoordinatorer: Jörn Wamser, Cornelia Ploug og Mads
Straarup.

m)
n)

Der vil den 14. april 2012 blive afholdt en fælles dag for alle studerende som led i
projektet ”Den studerende i centrum”.
Efter mødets afslutning er det offentliggjort, at faglig vejleder Thomas Hansen er
indvalgt i Akademisk råd.

Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2011-55 fik dispensation til at aflevere BA-projekt til sommer, da der ellers
vil ske et halvt års forsinkelse i studiet.
Journalnr. 2011-56 fik dispensation til at aflevere BA-projekt til sommer, da der ellers
vil ske et halvt års forsinkelse i studiet.
Journalnr. 2011-57 fik godkendt meritoverførsel fra andet universitet.
Journalnr. 2011-58 fik godkendt meritoverførsel fra anden uddannelse.
Journalnr. 2011-59 fik godkendt ændring i litteraturliste til BA-projekt.
Journalnr. 2011-60 fik dispensation til at skrive hjemmeopgave på tysk.
Journalnr. 2011-61 fik dispensation til 4. eksamensforsøg.
Journalnr. 2011-62 fik dispensation til 4. eksamensforsøg.
Journalnr. 2011-63 fik dispensation til 4. eksamensforsøg.
Journalnr. 2011-64 fik dispensation til 5 måneders udsættelse af magister afhandling.
Journalnr. 2011-65 fik dispensation til at få opgave bedømt.
Journalnr. 2011-66 blev bedt om at indsende en ansøgning med begrundelse for at få
bedømt hjemmeopgave.
Journalnr. 2011-67 fik godkendt individuelt tilvalg.
Journalnr. 2011-68 fik dispensation til at deltage i reeksamen.
Journalnr. 2011-69 fik dispensation til at deltage i reeksamen
Journalnr. 2011-70 fik dispensation til at deltage i reeksamen.
Journalnr. 2011-71 fik meritoverført fra tilvalg til centralt fag.

Ad 5: Andre ansøgninger.
Ansøgning fra TIDskrift om 200 kr. til kage og kaffe ved workshop den 23. november blev
imødekommet.

Ad 6: Godkendelse af petita.
Petita blev godkendt. Tre studerende vil blive kontaktet mhp at foretage mindre ændringer i
overensstemmelse med studieordningens krav.
Ad 7: Problemer med førsteårsprøverne.
Man valgte at afvente fakultetets forslag til afgørelse vedr. manglende deltagelse ved
førsteårsprøverne.
Ad 8: Spørgsmål til Høring om procedurer ved afvikling af digitale eksaminer.
Søren Harnow Klausen præciserede at høringssvaret primært udtrykker studienævnets stærke
ønske om at undgå situationer hvor en eksamensstart forsinkes på grund af tekniske
vanskeligheder, og at man bør gøre alt for at forebygge problemerne. I tilfælde af at der alligevel
skulle opstå en mindre forsinkelse, er underviseren, såfremt eksaminanderne er indforstået,
bemyndiget til at lade eksamen starte på et senere tidspunkt. Det overordnede ansvar for

eksamensafviklingen ligger fortsat hos studielederen, men det er hensigtsmæssigt at uddelegere
en vis beslutningskompetence til underviserne, for at muliggøre en hurtig reaktion på de
problemer som måtte opstå - og som kan løses forholdsvis let.
Ad 9: Evalueringer af E 12.
Man drøftede evalueringerne og tog dem til efterretning.
Ad 10: Økonomi.
Taget til efterretning.
Ad 11: Mødedatoer F 12.
Efterfølgende er datoerne fastlagt: 1. februar, 7. marts, 11. april og 9. maj.
Ad 12: Forslag om nedlæggelse af Take away-filosofi.
Punktet blev udsat til næste møde.
Ad 13: Ny institutstruktur.
Studienævnet håber, at de decentrale fag- og studenternære funktioner, såsom studienævn,
studiesekretær og studieleder, forbliver usvækkede, men hilser i øvrigt et institutfællesskab med
litteraturforskningsmiljøet velkomment. Det er dog bekymrende at ordet filosofi (eller lignende)
ikke indgår i de foreslåede institutnavne.

Ad 14: Arrangementer i forårssemesteret.
a) Disciplinernes dag bliver første fredag i forårssemesteret (3. februar) fra kl. 13.15.
b) TVR arbejder på at arrangere en faglig hyttetur.
Ad 15: Skrivelse fra 2. årgang vedr. Filosofihistorie.
Thor Pedersen og Martin Kongshave deltog i punktet, hvor man diskuterede en skrivelse fra 2.
årgang, hvori det påpeges at 1800-tallets filosofi ikke dækkes tilstrækkeligt på BA-uddannelsen.
Studienævnet anerkender problemet, som har været drøftet tidligere ved Disciplinernes Dag. De
studerende opfordres til at fremsætte ønske om Valgfag i 1800-tallets filosofi.
Studienævnsformanden gjorde opmærksom på at studieordningen klart foreskriver at
Filosofihistorie 2 skal dække perioden op til 1850 og Moderne filosofi 1 og 2 perioden fra 1850.
Han indskærpede desuden at underviserne skal tilrettelægge kurserne sådan at der også bliver tid
til den senere del af pensum, og opfordrede de studerende til at gøre mere brug af
evalueringsskemaerne. Studienævnet vil på næste møde drøfte en evt. pensumforøgelse i
Moderne filosofi 1 og 2.

Ad 16: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 14.10

Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent.

