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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 7. september 2011,
kl. 9.15.

Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Peter Wolsing
(PW), Thomas Hansen (TH)), Thomas Victor Ø. Rasmussen (TVØR) og Susanne M.J. Tinley
(SMJT.
SHK bød velkommen til Anne-Marie S. Christensen, som er indtrådt i studienævnet.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 29. juni 2011.
Godkendtes efter følgende tilføjelse: ad 7 f) Får en intern censor en henvendelse fra en
eksaminand umiddelbart før eksamen, skal henvendelsen videresendes til eksaminator.
Ad 3: Meddelelser.
a) Der er pr. 15. august blevet ansat to lektorer ved Filosofi. Det er Anne-Marie S. Christensen
og Nikolaj Nottelmann med forskningsområder inden for hhv. praktisk filosofi og metafysik
og erkendelsesteori.
b) Rektor Jens Oddershede har efter indstilling fra de videnskabelige repræsentanter i
studienævnet og anbefaling fra dekan Flemming G. Andersen godkendt, at lektor AnneMarie S. Christensen udpeges som repræsentant for de videnskabelige medarbejdere indtil
nyvalg finder sted. AMSC indtræder i stedet for Caroline Schaffalitzky.
c) Den 14. september afholdt fakultetet et informerende møde om ny institutstruktur.
d) Filosofi har i år optaget 71 studerende på centralt fag og 11 på bachelortilvalg.
Rusintroduktionen forløb udmærket, og det var kun nødvendigt med små rettelser i
programmet.
e) Studienævnet beder om, at deltagerlister går rundt de første 2 uger på alle kurserne.
f) En oversigt over efterårets hjemmeopgaver for alle uddannelser er lagt på filosofis
hjemmeside under ”eksamen”.
g) SHK meddelte, at der efter opfordringen i august er kommet mange opgaver til
opgavearkivet.
h) Studiepraktik (tidligere benævnt Brobygning) foregår onsdag, torsdag og fredag i uge 43.
Programmet er på filosofis hjemmeside under ”Opslagstavlen”.
i) Lina Lind Christensen er blevet ansat som studentermedhjælp til oprettelse af et
alumnearkiv. Det er tanken, at alumnearkivet skal bruges til at skaffe kontakter til
praktikpladser over hele landet.

j) Ved den nye kandidatuddannelse er grenkoordinatorerne fordelt således: Peter Wolsing:
Fortolkning og forståelse, Lars Binderup: Værdier, normer og velfærd og Søren Harnow
Klausen: Viden og videnskab.
k) Filosofi Olympiade har med tiden fået mediernes bevågenhed og har stor succes. På den
baggrund vil studienævnet gerne igen tage imod henvendelse fra Johannes Iversen om at
afholde det i foråret, evt. den 9.-10. marts.
l) Fakultetet har fremsendt udkast til fælles regelsæt for digital eksamen. Studienævnet tog det
ad notam. Som resultat af digitaliseringen skal der udarbejdes rettelsesblade til Filosofiske
grundbegreber, Argumentationsteori og Filosofihistorie 2 og Klassiske tekster 2 og
Filosofihistorie 2.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2011-43 fik godkendt specialekontrakt.
Journalnr. 2011-44 fik forhåndsgodkendt kurser fra ophold ved udenlandsk universitet.
Journalnr. 2011-45 fik dispensation til en ændring i BA-tilvalg på baggrund af en tæt faglig
sammenhæng mellem de pågældende discipliner.
a) Forespørgsel fra islandsk studerende, som ønsker optagelse på kandidatuddannelsen i
Odense. Den studerende ønsker oplyst, hvorvidt optagelse vil kræve supplerende kurser i
forhold til den islandske uddannelse. Studienævnet vurderede, at den samlede profil svarede
til centralt fag og BA-tilvalg i filosofi.
Ad 5: Andre ansøgninger.
a) Studienævnet godkendte ansøgning fra Symposion om tilskud på kr. 900.- i forbindelse med
Hume arrangement den 9. september.
b) Studienævnet godkendte ansøgning om dækning af transportudgifter til foredragsholder
Steven Best. Omkostningerne andrager i alt kr. 2.388,-. Studienævnet dækker halvdelen af
beløbet og resten dækkes af forskningsprogrammet Viden og værdier.
Ad 6: Forslag om faste frister for specialer.
Studienævnet kan se nogle fordele, men er dog bekymret over de faste frister og ønsker i
tilfælde af at forslaget gennemføres at det bliver muligt at dispensere i en overgangsfase,
samt at fristerne bliver senere end 1. december/1. juni.
Ad 7: Godkendelse af petita til BA-projekter.
Alle indleverede petita blev godkendt.
Ad 8: Ændring af eksamensform på baggrund af digitalisering
(Filosofihistorie & Klassiske tekster 2, Filosofiske grundbegreber og Argumentationsteori).
På baggrund af direktionens beslutning om digitalisering af alle skriftlige eksaminer, vil
eksamensbetingelserne i de tre kurser fremover være med hjælpemidler. Der vil blive
fremsendt rettelsesblad til godkendelse i fakultetet, og ordningen træder i kraft med
sommereksamen 2012.
Ad 9: Praksis ved studerendes forespørgsel om vejledning.
Der var enighed om, at hvis en studerende forespørger om vejledning, og underviseren ikke
ser sig i stand til at vejlede, skal den studerende have hjælp til at blive henvist til en anden
vejleder evt. ved at underviseren selv kontakter den pågældende.
Ad 10: Behandling af forsideskema og anonymitet.

Der vil fremover være 2 forsider til hjemmeopgaver. Den ene er kun med eksamensnr. og
skal vedhæftes alle 3 opgaver, den anden er med eksamensnr. og underskrift på tro og love
om at der ikke forekommer plagiering. Sidstnævnte formular skal afleveres til sekretæren og
arkiveres.
Ad 11: Økonomi.
a) Busturen i forbindelse med rusturen betales af instituttet.
b) Der blev sat spørgsmålstegn i den økonomiske oversigt ved en udgiftspost på kr. 8.000,-,
og der var fortsat en del uigennemskuelige poster.
.
Ad 12: Dato for julefrokost og andre arrangementer.
a) Studienævnet foreslår, at julefrokosten afholdes den 2. december.
b) Specialepræsentation afholdes samme dag fra kl. 15.00.
c) Der skal afholdes disciplinernes dag i løbet af efteråret. Datoen vil snarest blive fastlagt.
Ad 13: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 12.15
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