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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 14. december 2011, kl. 9.15.
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). Michael
Brande deltog i mødet til og med pkt. 8 dog ikke ved pkt. 4.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 16. november 2011.
Ad 3 h: Lars Binderup havde fremsendt følgende præcisering: Garantikvotientsamtalen
bortfalder, men der vil være mulighed for at lade en motiveret ansøgning indgå i
optagelseskriterierne."Det er desværre kun i kvote 2, at vi kan bruge motiveret ansøgning – og
derfor bliver det kun relevant, hvis vi har flere ansøgere end pladser og kun for max. 10% af de
optagne”.
Ad 15 Peter Wolsing ønskede følgende tilføjelse: Studienævnet er opmærksomt på, at det er
vanskeligt at leve op til studerendes forventninger til behandlingen af 1800-tallets filosofi.
Ad 7 studienævnet ønskede følgende tilføjelse: Information om førsteårs prøverne skal sendes til
de studerende sammen med den første hjemmeopgave.
Herefter blev referatet godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
a) Pr. 1. januar er Esben Nedenskov Petersen ansat som post doc. på et 2-årigt stipendium fra
FKK. I forlængelse af stipendiet tildeler instituttet ENP et tredje år i et adjunktur.
b) Der var pæne tal til tilmeldinger til forårets undervisning for valgfag og overbygningskurser,
hvilket bevirker, at alle kurser oprettes.
c) Specialeproduktionen er for tiden i en bølgedal, man forventer at det med de senere større
årgange vil gå op igen.
d) Første årgang havde sørget for en flot julefrokost med indslag fra studerende og undervisere.
e) VIP medarbejderne ved Filosofi har afsendt høringssvar til fakultetet vedr. forslag til ny
institutstruktur.
f) Den 17. april kl. 10-14 afholdes et arrangement i forbindelse med ”Studerende i centrum”.
Dagen bliver holdt undervisnings- og eksamensfri, men med De studerendes dag som
skemalagt aktivitet. Studienævnsmedlemmerne vil undersøge, hvad der skal foregå.
g) Fakultetet har anmodet studienævnet om stillingtagen til kvote 2-kriterier. Studienævnet vil,
hvis det er muligt, gerne have optaget flere kvote 2 ansøgere end de tidligere år.
h) Høring fra rektor om ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet. SHK meddelte, at
ændringerne omfatter formuleringer om medarbejderindflydelse.
i) TH kom med forslag om at udbyde et fag fx oversigtskurset i Filosofihistorie 1 a+b til
studerende fra Klassiske Studier
j) Disciplinernes dag er fastlagt til den 3. februar kl. 14 – 18 i U 150 med efterfølgende
spisning i Comenius.
k) Der kom forslag om en kort introduktion (og evaluering) i den første uge af semesteret til de
nye studerende på kandidatuddannelsen. Den forventes afholdt før semesterstarten,
formentlig d. 24. januar.

Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2011-72 ansøgning om merit fra anden uddannelse blev afvist med begrundelse.
Journalnr. 2011-73 fik godkendt litteraturliste til speciale.
Journalnr. 2011-74 fik godkendt pensum til valgfag.
Journalnr. 2011-75 fik godkendt ansøgning om dispensation til for sen eksamenstilmelding.
Journalnr. 2011-76 fik godkendt ansøgning om reeksamen.
Journalnr. 2011-77 fik godkendt ansøgning om overflytning af eksamen til ny studieordning.
Journalnr. 2011-78 fik anvisning om optagelse på kandidat uddannelsen.
Journalnr. 2011-79 fik godkendt ansøgning om eksamen på kandidatuddannelsen.
Journalnr. 2011-80 fik godkendt specialekontrakt.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Forslag om nedlæggelse af Take away-filosofi.
Forslag fra Caroline Schaffalitzky om at nedlægge Take away-Filosofi og i stedet opfordre
studerende til at kontakte Brobygning via dette link:
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Brobygning/Ungdomsuddannelser/SAM/BookStuderende/Opl%
C3%A6g+fra+Humaniora
Forslaget blev vedtaget.
Ad 7: Eksamensbestemmelser for Valgfag.
Det blev besluttet at ændre eksamensbestemmelserne så det fremgår, at opgaven i Valgfag skal
skrives i løbet af semesteret.
Ad 8: Forslag om øget pensum i Moderne filosofi.
Det blev vedtaget, at pensum øges i samtlige kursuselementer i Moderne filosofi til max 300350 sider.
Ad 9: Stillingtagen til ny afleveringsfrist for BA-projekter.
Det blev vedtaget, at man vil anbefale fakultetet at afleveringsfristen bliver den 1. september.
Ad 10: Økonomi.
Meldingen fra Dorte Winther var at kassen er tom.
Ad 11: Eventuelt.
a) Man drøftede de generelle kriterier for optagelse på kandidaten, med henblik på det stigende
antal ansøgninger fra studerende med en anden baggrund end en ordinær BA i filosofi.
Punktet tages på til næste møde.
b) AMSC foreslog, at der afholdes et kort kursus for de undervisere, der ikke er
grenkoordinatorer. Det blev aftalt at afholde sådan et kursus eller orientere om grenene og
koordinatorrollen på et medarbejdermøde.
c) PW fremkom med ønske om at afholde en ekskursion til Jena og Weimar i forbindelse med
overbygningskursus i foråret. SHK vil søge Deutscher Akademischer Austauschdienst om
støtte, men det forudsætter at ekskursionen planlægges i god tid, da ansøgningsprocessen er
langvarig og der er få årlige ansøgningsfrister.
Mødet sluttede kl. 12.45
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