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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 1. februar 2012,
kl. 12.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Peter Wolsing (PW),
Thomas Hansen (TH)), Michael Brande (MB), Tor Pedersen (TP) og Jörn Wamser som suppleant
for Susanne M.J. Tinley.
Ad 1: Valg af næstformand.
Tor Pedersen blev valgt til næstformand.
Ad 2: Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 8 omdøbtes til: Evaluering af vintereksamen. Følgende blev tilføjet dagsordenen: pkt. 9:
Filosofi olympiade, pkt. 10: Elektronisk opgaveaflevering, herefter blev Eventuelt pkt. 11,
og dagsordenen godkendtes.
Ad 3: Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2011.
Rettelse til ad 8 første linje: tilføjelse efter Moderne filosofi: 1b og 2 b.
Herefter blev referatet godkendt.
Ad 4: Meddelelser.
a) Rettelsesblade vedr. Moderne filosofi 1b og 2b og Valgfag er fremsendt til dekanens
godkendelse.
b) Der var et udkast til en folder om den nye kandidatuddannelse fra Søren Harnow
Klausen og Anne Sofie Bang Lindegaard.
c) Det er stadig uafklaret, hvornår der er frist for aflevering af BA-projekter.
d) Censorformand Søren Harnow Klausens beretning for 2010 og 2011.
e) Syddansk Universitets regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver (findes på
nettet på Det Humanistiske Fakultets Materialesamling).
f) Skrivelse fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser med
orientering om fjernelse af deltagerbetaling på suppleringskurser mellem bachelor- og
kandidatuddannelser.
g) PW gjorde opmærksom på, at Filosofi mister en stilling med Jørgen Hass´ fratræden ved
udgangen af 2012.
h) AMSC gjorde opmærksom på, at Alice Crarys besøg er udsat til efteråret.
i) Den 13.-15 afholdes en faglig hyttetur i Gelsted med deltagelse af både filosofi og
religions studerende og med forslag om emnet ateisme. Thomas Victor Ø. Rasmussen
efterlyser oplægsholdere.

j) SHK meddelte, at tutorordningen er forlænget med nogle timer til Thomas Victor og
Christian.
k) Der er nu en praktikbank på filosofis hjemmeside for studerende på
kandidatuddannelsen. Henvendelse kan ske til Søren Harnow Klausen.
Ad 5: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2012-1 fik godkendt ny specialekontrakt under forudsætning af, at litteraturlisten
bliver udarbejdet i overensstemmelse med studieordningen og godkendt af studienævnet.
Journalnr. 2012-2 fik administrativt overført speciale til ny studieordning.
Journalnr. 2012-3 fik dispensation til 4. eksamensforsøg.
Journalnr. 2012-4 fik dispensation til reeksamen.
Journalnr. 2012-5fik dispensation til at få eksamen lagt inden kl.13.
Journalnr. 2012-6 fik dispensation til at aflevere BA-projekt til sommereksamen.
Journalnr. 2012-7 fik lov til at aflevere hjemmeopgave på andet sprog end dansk.
Journalnr. 2012-8 fik forhåndsgodkendelse for eksamener i udlandet.
Journalnr. 2012-9 fik merit overført centralt fag til kandidat tilvalg 75 ECTS.
Ad 6: Andre ansøgninger
Redaktionen ved Reflex fik godkendt ansøgning om studentermedhjælpstimer til
opsætningen af bladet. Der blev bevilget 5 timer pr. udgivelse i 2012.
På spørgsmål om politikken vedr. ansøgninger fra studerende om støtte til ekskursioner, blev
der svaret, at der bevilges til transportudgifter inden for rimelighedens grænser.
Ad 7: Planlægning af undervisning i efterårssemesteret 2012.
a) Nikolaj Nottelmann er frikøbt i efterårssemesteret, Esben Nedenskov Pedersen har
indvilliget i at undervise i Erkendelsesteori.
b) Undervisningen i Moderne filosofi 1 a og 1b vil i lighed med sidste år blive varetaget af
hhv. Jens Hebor og Cynthia M. Grund.
c) Grenkoordinatorer på kandidatuddannelsen vil være Søren Harnow Klausen, Peter
Wolsing og ???
d) Filosofihistorie og Klassiske tekster 1 vil blive bragt i Fællesudbud på central fags
niveau

Ad 8: Evaluering af vintereksamen.
a) Det blev bemærket, at eksaminerne lå tæt og fortrinsvis i starten af januar for både 1. og
3. semesters vedkommende.
b) Planerne for de mundtlige eksamener var ikke aktualiserede med det resultat, at der var
megen spildtid og dyre censorpenge.
c) Man diskuterede mulighederne for igen at lægge fælles eksamen for hhv. metafysik/
erkendelsesteori og etik/politisk filosofi. Der blev ikke nogen afklaring på diskussionen.
d) Der var enighed om at behovet for bunkeeksamen er stort, og man vil genindføre det til
næste januareksamen????
e) Det blev konkluderet, at de mange eksaminer er en udfordring for de studerende, og der
var en del udeblevne. Endelig satser en del studerende på reeksamen. Imidlertid var der
mange 12-taller og god gruppedynamik, fx overværede flere studerende hinandens
eksamener.

Ad 9: Filosofi Olympiade.
Filosofi olympiaden afholdes igen i Odense, i år den 9.-10. marts, og der er en stilling som
studentermedhjælper ledig.
Ad 10: Elektronisk opgaveaflevering.
a) Der har været uklarhed om aflevering i Safe Assignment. SHK vil sende reglerne ud.
b) Fakultetet har lagt nye regler for digital eksamen på nettet, men desværre uden at nævne
Safe Assignment. SHK vil rejse sagen
Ad 11: Eventuelt.
a) SHK bemærkede, at der i Filosofilæreren er et interview med ham om filosofi som studiefag
og filosofi studiet i Odense.
b) Rusturen skal helst ligge i midten af september.
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