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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 23. marts 2011,
kl. 9.15 .

Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Caroline Schaffalitzky de Muckadell (CSdM), Peter
Wolsing (PW), Thomas Hansen (TH), Thomas Victor Rasmussen (TVR) og Susanne M.J. Tinley
(SMJT).
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Der var følgende tillægspunkt til dagsordenen: Administration af specialepladser og skabe i
biblioteket pkt. 16 herefter er Eventuelt pkt. 17.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 16. februar 2011.
Der var følgende rettelser: ad 3 i) første linje efter møde: i arrangementsgruppen ” Oven i
hatten”. Ad 5 2. afsnit 2 linje efter 18: i Filosofihistorie 1b. Efter ad b indsættes ad c) Skemaerne
”Efter eksamen evaluering” fra Filosofihistorie 1b gav ikke anledning til nogen bemærkninger.
Herefter blev referatet godkendt.
Ad 3: Meddelelser
a) Indkaldelse af forslag til undervisningspris 2011 ved humaniora. Indstillingen skal være
fakultetet i hænde den 10. juni kl. 12.00. De studerende skal senest i slutningen af maj sende
deres indstilling til studienævnsformand Søren Harnow Klausen.
b) SHKs svar til årgang 2009 på brev om problemer med eksamensformen Videnskabsteori 2
og forslag til ændringer.
c)Første tilbagemelding fra fakultetet på kandidatstudieordningen er positiv. Timetallet på
Introduktionskurset sættes op til 9 ugentlige timer i første halvdel af semesteret.
d) Der vil blive nedsat et 5 mands bedømmelsesudvalg til de to lektorater ved Filosofi.
e) Den 29., 30. og 31. august er tildelt rus-introduktion. Der er problemer med at finde en hytte,
så i øjeblikket tænkes der også i indkvartering i telte. Rus-turen vil foregå den 2., 3. og 4.
september.
f) Pga. misforståelser deltog man ikke fra Filosofi i Valg undervejs. Åbent Hus blev afholdt den
5. marts og faglig vejleders stand var velbesøgt.
g) På baggrund af et vellykket introduktions forløb i september vil studielederen allerede nu
begynde at rekruttere tutorer til i år og få planlagt forløbet i god tid.
h) TH orienterede om Symposion arrangement 9. september hvor emnet vil være Humes 300 års
fødselsdag. Oversætter af Humes ”Undersøgelser” Claus Bratt Østergaard vil holde foredrag
og bogen vil blive solgt til nedsat pris på dagen.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2011-13 fik dispensation for deltagelsespligten ved førsteårs prøven på baggrund af
lægelig dokumentation.
Journalnr. 2011- 14 kunne ikke tage den pågældende eksamen inden for Filosofis studieordnings
rammer, fik råd om at tage eksamen ved eget studienævn.

Journalnr. 2011- 15 fik dispensation for deltagelsespligten ved førsteårs prøven på baggrund af
lægelig dokumentation.
Journalnr. 2011-16 fik dispensation til forlænget prøvetid og hjælpemidler ved skriftlig eksamen
på baggrund af dokumentation.
Journalnr. 2011-17 fik udsat tidsfrist ved førsteårsprøven på baggrund af forskelligartet
kommunikations problemer.
Journalnr. 2011-18 var ikke relevant længere.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Læseplan, herunder overbygningskurser og forslag til fællesudbud.
Overbygningskurser:
Introduktion til filosofiske forskningstraditioner og metoder vil blive varetaget af Peter Wolsing,
Lars Binderup og Søren Harnow Klausen. Det blev fremhævet, at der vil ske en udskiftning
blandt grenkoordinatorerne efter behov, og man derfor ikke vil kunne vinde hævd på denne
undervisning.
Kierkegaard ved René Lennart Larsson
Metaetik ved Søren Engelsen
Topics in the Aesthetics of Music and Sound ved Cynthia M. Grund
Åbenhed, Tillid og Ekspertise: Grundtemaer i Social Erkendelsesteori ved NN
Nyere tysk filosofi ved Jørgen Hass

Centralt fag og tilvalg:
Filosofihistorie 1 Peter Wolsing
Klassiske tekster 1 Jørgen Hass
Filosofiske grundbegreber Jens Hebor
Metafysik Søren Harnow Klausen
Erkendelsesteori NN
Opgaveskrivning Caroline Schaffalitzky
Moderne filosofi 1a Jens Hebor
Moderne filosofi 1b Cynthia M. Grund
Videnskabsteori 2 Jens Hebor
Etik NN
Politisk filosofi NN
Andre fakulteter :
Videnskabsteori, tværvidenskabelighed og forskningsformidling Cynthia M. Grund.
Ad 7: Censorevalueringer fortsat.
Der var enighed om at få en afklaring på Mikkel Sørensens tilbagemelding fra ordinær eksamen,
der dog tilsyneladende skyldtes særlig omstændigheder. Censor i Videnskabsteori 2 havde
bemærket, at for mange studerende havde været uforberedt.
Ad 8: Eksamen i Videnskabsteori 2.
Jens Hebor (JRH), der var inviteret til at deltage i punktet, redegjorde for håndteringen af det
store pensum og eksamen som, når man korrigerede for studerende som ikke ønskede at lade sig
eksaminere og lignende, havde et gennemsnit på 7,5. CSdM stillede forslag om at der i
spørgsmål til eksamen både kunne være teoretiske og historiske aspekter. JRH gik ind for

forslaget og vil se på det til næste eksamen. Øvelsestimerne fungerer godt, men der er desværre
for få studerende til timerne.
Ad 9: Godkendelse af pensum.
Blev godkendt. Der arbejdes på at få pensum lagt ind på nettet under rubrikken Studienævn.
Ad 10: Fastlæggelse af forårets evalueringer.
Filosofihistorie 2 skal evalueres midtvejs og også efter eksamen. OB-kurserne skal evalueres
midtvejs og Videnskabsteori 1 skal evalueres efter eksamen.
Ad 11: Ny BA-struktur.
Forslag 2 blev diskuteret, bl.a. var man kritisk over for at tilvalgsstuderende starter på 2.
semester og derved ikke får intro kurserne og deltagelse i læsegrupper vil blive problematisk.
Desuden vil der være faglige problemer med progressionen. Endelig var der kritik af, at tilvalg
allerede skal vælges fra 2. semester.
Der var en klar studenter interesse i ikke at få begrænset den frie bevægelighed mellem
universiteterne.
Grundlæggende var studienævnet positive over for placeringen af BA-projektet på 6. semester.
Ad 12: Informationsfolder for Filosofistudiet.
Faglig vejleder har lavet en foreløbig informationsfolder for uddannelserne. Der var enighed om
at få udarbejdet en 4 siders folder med et sagligt informativt indhold og en imødekommende
forside. SHK og TH, sidstnævnte som tovholder, står for det.
Ad 13: Høring vedr. pligtmæssig kommunikation med de studerende. (Materiale sendes via e-mail
til studienævnets medlemmer.)
Der var enighed, om at det i svaret bliver pointeret, at man ikke ønsker forbud mod at
dokumentation fremsendes i papirformat, men at vi forbeholder os ret til at kommunikere
elektronisk.
Ad 14: Udsat fra sidste møde: Faglige og sociale aktiviteter i forårssemesteret (inkl.
aktivitetskalender)
a) CSdM vil sørge for at få en kalender knyttet til filosofisiden, hvor såvel faglige som sociale
arrangementer kan blive annonceret. TVR skal stå for opdateringen.
b) I forbindelse med ovennævnte meddeler TVR, at alle arrangementer indtil den 1. juni skal
sendes til ham, så vil han lægge dem ind i kalenderen.
c) SHK spurgte til om ”Oven i hatten” forhåbentlig er en blivende institution.
Ad 15: Udsat fra sidste møde: Formidling af seminarer via filosofilisten.
Grenkoordinatorerne vil fremover blive ”gatekeepere” på postlisten, og kriterier for indlæg
vil være, hvad der er interessant i bred forstand for filosofi studerende. Aktivitetskalenderen
vil også opfylde dette behov.

Ad 16: Administration af specialepladser og skabe i biblioteket.
Der var enighed om at tildeling af pladser fortrinsvis skal gå til specialestuderende og for 1
semester af gangen. SHK vil kontakte Christina Bruun Levinsen for at aftale fælles
retningslinjer med religion og pædagogik.

Ad 17: Eventuelt.

a) SMJT meddelte, at hun og en anden studerende vil søge om rejsepenge til
redaktionsmøde vedr. et tidsskrift på RUC.
b) Økonomiberetningen fra Dorte Winther blev taget til efterretning. Man vil gerne
fremover have en oversigt med alle konti.

Mødet sluttede kl.12.10
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

