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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 5. oktober 2011,
kl. 9.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Peter Wolsing (PW)
forlod mødet under pkt. 12, Thomas Hansen (TH)), Thomas Victor Ø. Rasmussen (TVØR) og Susanne
M.J. Tinley (SMJT).

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 7. september 2011.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Det digitale opgavearkiv er blevet oprettet og er allerede flittigt i brug. Alle undervisere
opfordres til at henlede de studerendes opmærksomhed på at aflevere til arkivet.
b) Fakultet har fremsendt forslag til ny institutstruktur.
c) Lars Binderup er udpeget til fra 1. november at bestride en 1/3 stilling som prodekan for
uddannelser.
d) I det nuværende semester vil man bibeholde dubleringen i Filosofihistorie 1 a+b, da
fremmødet fortsat nødvendiggør det.
e) I forårssemesteret har følgende ønsket undervisningsfri: Caroline Schaffalitzky, Nikolaj
Nottelmann og Jens Hebor. Dette berører ikke centralt fag, men kan muligvis reducere
overbygningen timemæssigt.
Der vil sandsynligvis udbydes OB-kurser af Peter Wolsing, Jørgen Hass, Anne-Marie S.
Christensen og reducerede kurser af Søren Harnow Klausen og Lars Binderup. Cynthia M.
Grund vil stå for valgfag til centralt fag, som også udbydes på overbygningen. SHK
pointerede, at grenkoordinatorerne skal sørge for at orientere om seminarer, konferencer og
ekskursioner og sikre at der gives relevante undervisningstilbud til studerende på alle tre
grene.
f) Fakultetet har fremsendt invitation til Filosofi om at deltage i Boostcamp for gymnasier.
SHK mente ikke, at det er oplagt for Filosofi at deltage, da faget ikke fylder så meget i
gymnasieskolen. Til gengæld bør den succesfulde inspirationsdag vedr.
studieretningsprojekt gentages.
g) Besked fra fakultetet, at direktionen har truffet beslutning om, at digitale eksamener først
skal være gældende for ordinære eksamener, der afholdes efter 1. februar 2012.

Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2011-46 fik meritoverført 5 ECTS fra tidligere grundfag til kandidattilvalg.
Journalnr. 2011-47 fik ved intern merit overført 10 ECTS til kandidatuddannelsen på
baggrund af ændring i studieordningen.
Journalnr. 2011-48 ingen ansøgning.
Journalnr. 2011-49 fik afvist ansøgning om at bytte om på to eksaminer.
Journalnr. 2011-50 fik forhåndsgodkendelse til en mindre hj.opgave med tilsvarende mindre
sidetal og pensum.
Journalnr. 2011-51 havde modtaget et brev fra administrationen med forkerte oplysninger.
Journalnr. 2011-52 fik godkendt udsættelse af aflevering af BA-projekt på baggrund af
lægeerklæring.
Journalnr. 2011-53 fik dispensation til at hj.opgave blev bedømt på trods af for sen
aflevering, da der havde hersket tvivl om håndhævelsen af afleveringstidspunktet.
Journalnr. 2011-54 fik godkendt ændringer i sammensætningen af et godkendt individuelt
tilrettelagt tilvalg.

Ad 5: Andre ansøgninger.
Ansøgning fra Lars Binderup om honorar på kr. 1700,- og middag til gæsteforelæser Elena
Tonkava fra universitetet i Syktyvkar, Rusland, blev bevilget. Emnet for foredraget vil være
relateret til menneskerettigheder med særligt perspektiv på situationen i Rusland.
Arrangementet vil være åbent for alle studerende med særlig henblik på filosofi, religion og
cand.negot. studerende på Human Rights and Culture.

Ad 6: Procedure for opgaveaflevering.
a) Der blev vedtaget følgende:
- Den elektroniske aflevering via Blackboard skal ske inden kl. 12:00. I tilfælde af et andet
afleveringstidspunkt end kl. 12:00, vil dette være meddelt af Betina Stick. Hvis der skulle
opstå problemer med Blackboard, som forhindrer, at opgaven kan oploades til Safeassignment, skal der i stedet sendes et eksemplar til kursets underviser via mail inden kl.
12:00
- Opgaven skal afleveres i papirform i 3 eksemplar til eksamenssekretær Betina S. Stick inden
kl. 12:00. Ligeledes gælder det, at hvis intet andet er meddelt, så er afleveringstidspunktet
senest 12:00. Hver opgave skal indeholde et forsideskema som er korrekt udfyldt. Desuden
skal der afleveres ét eksemplar af forsideskemaet ”tro og love.” Skemaerne findes på
følgende side:
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Bachelor/Filosofi
_bachelor/Formularer
- Som alternativ til at aflevere opgaven i papirform hos Betina S. Stick kan man sende
opgaven med post. Husk forsideskemaer og ”tro og love” skemaet. Opgaven skal senest
sendes på afleveringsdagen kl. 12.00 og anbefalet.
b) Studienævnet besluttede, at bestemmelsen skal informeres til de studerende via postlisten,
opslagstavler, undervisere og Blackboard.

Ad 7: Refleks.
Anne Sofie Bang Lindegaard ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der skal indlemmes en eller
to medredaktører til Thomas Hansen.

Ad 8: Indkaldelse af pensum for efteråret 2011.
Alle pensa godkendtes.
Ad 9: Høring om procedurer ved afvikling af digitale eksamener.
Fakultetet har på projekt Digitale eksameners vegne, i forbindelse med indførelse af digitale
eksamener, bedt om svar på en række spørgsmål.
Studienævnet var enigt om følgende:
• Underviseren har ansvar for den enkelte eksamen under afviklingen og kan tage
afgørende beslutning om evt. dispensationsspørgsmål som forlængelse af
eksamenstid, afbrydelse af eksamen/omeksamen.
• En eksamen, der endnu ikke er påbegyndt, kan ikke udskydes, hvis den forudgående
eksamen af en eller anden årsag må forlænges. Men at man så vidt muligt skal undgå
2 eksamener samme dag.
• På spørgsmål om hvorvidt der kan afholdes eksamen i tidsrummet kl. 8-22 og også
lørdage og søndage, svaredes der kl. 9-16 og foruden hverdage kun lørdage.
Ad 10: Økonomi.
Der bruges fortsat kun penge til rimelige udgifter. Oversigten indeholder stadig
uvedkommende poster som censorudgifter og leasing. Man vil undersøge om det er muligt at
få en oversigt med udgiftsposter, som kun vedkommer studienævnet.
Ad 11: Evaluering af studiestart.
a)
TVØR orienterede om en særdeles tilfredsstillende studiestart og nu ligeledes velfungerende
læsegrupper.
b)
Der er problemer med at få en hytte til næste år, og der var enighed om, at for at få en
kontinuerlig ordning med hytten vil det være mest hensigtsmæssigt, at denne opgave overgår
til sekretariatet.
c)
SHK meddelte, at resultaterne fra den første hjemmeopgave er gode.
Ad 12: Evaluering af kurser i efterårssemesteret.
a) På baggrund af tidligere beslutning om, at ændringer på et kursus enten i form af ny
underviser eller væsentlige ændringer i pensum skal evalueres, skal følgende kurser
evalueres: Moderne filosofi 1 a + b, Metafysik, Filosofihistorie 1 a + b, Politisk filosofi. Alle
OB-kurser.
b) I foråret skal Argumentationsteori og Videnskabsteori 1 efter eksamen evalueres.
Ad 13: Disciplinernes dag.
Det er først praktisk muligt at afholde Disciplinernes dag en fredag i februar. Planlægningen
vil ske ved rundsendelse. Karrieredagen vil blive placeret derefter.
Ad 14: Eventuelt.

I uge 44 skal der evalueres undervisning og alle undervisere bedes gøre de studerende
opmærksom på, at der kan afleveres anonymt ved at benytte sekretariatets postkasse eller
aflevere på Wibkes kontor.
Mødet sluttede kl. 12.10
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