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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn mandag den 29. juni 2011, kl. 9.15.
Tilstede: Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSdM), Peter Wolsing (PW),
Thomas Hansen (TH) og Susanne M.J. Tinley (SMJT).
Afbud: Thomas Victor Ø.Rasmussen.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Der var følgende tillægspunkt til dagsordenen: pkt. 11 Informationsmateriale vedr. BA og KU, herefter blev
Eventuelt pkt. 12.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2011.
Referatet blev godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
a) Ved sidste studieledermøde blev det vedtaget, at BA-projekter og specialer er undtaget fra at skulle afleveres i
Safe Assignment. Filosofisk studienævn tager dette til efterretning. men fastholder en tidligere beslutning om at
BA-projekter og specialer foruden i papirformat også skal afleveres elektronisk via e-mail til eksaminator.
b) I uge 27 afholdes der ansættelsessamtaler i forbindelse med besættelse af 2 lektorater.
c) Ud fra de foreløbige ansøger tal til optagelse ser det ud til et stort optag for andet år i træk. Derfor regner man
med at dublere Filosofihistorie 1 foreløbig frem til efterårsferien og øvelseskurset i Metafysik og
Erkendelsesteori semesteret ud.
d) Alt tyder på en stor 2. årgang på baggrund af undervisningstilmeldingerne.
e) Censor næstformændene Karin Rosenmejer Larsen og Jens-Jørn Holmen har godkendt den nye
kandidatuddannelse.
f)

Der er kommet yderligere pres fra direktionen om digitalisering af eksaminer, dog er fristen rykket til sommer
2012. Man kan forvente, at vi kommer til at afholde eksaminer uden at der er nogen løsning til at hindre snyd.
SHK pointerede, at studienævnet fastholder kravet om ingen hjælpemidler.

g) Muligvis skal Filosofi udvide aftagerpanelet, da der for nuværende kun er fem medlemmer.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2011-33 fik dispensation til 4. eksamensforsøg, da kriterierne herfor var opfyldt.
Journalnr. 2011-34 fik dispensation til 4. eksamensforsøg, da kriterierne herfor var opfyldt.
Journalnr. 2011-35 fik dispensation til 4. eksamensforsøg, da kriterierne herfor var opfyldt.
Journalnr. 2011-36 fik dispensation til at udsætte aflevering af BA-projekt et semester på grund af tilvalg ved
Naturvidenskab.
Journalnr. 2011-37 fik dispensation til 4. eksamensforsøg, da kriterierne herfor var opfyldt.
Journalnr. 2011-38 fik dispensation fra regel om at afhandling skal afslutte uddannelsen, da det drejer sig om et
helt års forløb, der står for sin afslutning.
Journalnr. 2011-39 fik godkendt specialekontrakt og bogliste.
Journalnr. 2011-40 fik godkendt overførsel fra magisterkonferens til kandidatspeciale.
Journalnr. 2011-41 fik godkendt overflytning til ny kandidatstudieordning, når den træder i kraft.
Journalnr. 2011-42 fik godkendt specialekontrakt og bogliste.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.

Ad 6: Evalueringsskemaer fra foråret, fortsat.
a) De indkomne evalueringer blev taget til efterretning.
b) Grenkoordinatorerne ved den nye kandidatuddannelse skal se på om evalueringsskemaerne skal tilpasses
evaluering af overbygningskurserne.
Ad 7: Eksamen, Betina Signe Stick inviteres til at deltage.
Betina Signe Stick deltog i mødet.
På baggrund af erfaringer fra den netop overståede eksamen blev følgende vedtaget:
a) Når eksamenstilmeldingerne er offentliggjort, og før listerne med tider til mundtlig eksamen er udfærdiget,
kan der søges om et ønsket tidspunkt for eksamen ved studielederen. Bytning efter at listerne med tider er
offentliggjort er ikke tilladt.
b) Hvis eksamen foregår fra kl. 9 – 16 med samme censor og eksaminator, skal der være en times
frokostpause.
c) Ved 24 timers hjemmeopgaver kan det tillades, at de studerende afleverer papiropgaven 2 dage efter, men
den elektroniske version til Safe Assignment skal afleveres senest 24 timer efter offentliggørelsen af
spørgsmålet. Såfremt Safe Assignment ikke virker, skal opgaven sendes til eksaminator via e-mail.
d) Karakterniveauet ved eksamen i Filosofihistorie 2 var lidt lavt og præget af mange blanke afleveringer.
Niveauet ved Moderne filosofi 2 var heller ikke særlig højt.
e) Det skal besluttes før eksamen, hvilke eksaminer, der skal ”efter eksamen” evalueres.

Ad 8: Aflysning af Rettelsesblad til studieordning 2007 revideret 2009 Kandidattilvalg 50 ECTS.
Det blev godkendt at slette rettelsesbladet, da studieordning til Kandidattilvalg indgår i den nye
kandidatstudieordning.
Ad 9: Stillingtagen til Regelsæt for brug af computer ved skriftlige eksaminer.
Regelsættet blev taget til efterretning.
.
Ad 10: Økonomi.
Man vil anmode om, at fremtidige oversigter kun indeholder specifikke poster.
Ad 11: Informationsmateriale vedr. BA og KU.
a) Det blev besluttet at kontakte Anne Sofie Bang Lindegaard og bede hende om som tovholder at stå for
opsætning af informationsmateriale for BA- og kandidatuddannelserne.
b) Der var enighed om også at sætte ind med informationsmateriale syd for grænsen, da vi efterhånden har
haft flere studerende og filosofiolympiadedeltagere derfra, og filosofi er et populært fag på de danske
gymnasier i Sydslesvig.
Ad 12: Eventuelt.
a) CSdM foreslog en alumnebank til hjælp til at finde praktikpladser til studerende. Der skal ansættes en
studentermedhjælp til at kontakte kandidater i arbejde og få en aftale i stand om praktik, ligesom undervisere
her på stedet vil blive anmodet om at komme med navne på potentielle modtagere af studerende til praktik.
b) SHK oplyste, at der nu er en Erasmusaftale med universitetet i Messina. Aftalen går begge veje, og man skal
indstille sig på, at der skal undervises på engelsk. SHK foreslog, at med i en ordning.
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