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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 14. november 2012, kl. 9.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Peter Wolsing (PW).
Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB), Tor Petersen (TP) og Susanne M.J. Tinley (SMJT). Faglig vejleder
Thomas Hansen.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes med ændring til pkt. 7, hvor der tilføjes efter ”til”: bachelor- og
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 24. oktober 2012.
Referatet godkendtes med tilføjelse til ad 3 h: tilføjelse til afsnittet Bacheloruddannelsen: Cynthia M. Grund
afholder Argumentationsteori, Logik, Bachelor-seminar og Valgfag.
Ad 3: Meddelelser.
a) Der forelå en opsummering fra en mundtlig evaluering af kurset i Opgaveaflevering.
b) Fakultetet har fremsendt et udkast til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.
Fremover kommer akkreditering til at ligge under uddannelserne. Studienævnet havde ingen
bemærkninger til høringssvar.
c)

Fakultetet har fremsendt evaluering af erfaringerne med digitale afleveringer ved sommereksamen 2012.
Af konklusionen fremgår det, at ved den kommende vintereksamen skal de elektroniske afleveringer
omfatte alle skriftlige stedprøver, samt at man tilstræber elektronisk aflevering af mindst halvdelen af
hjemmeopgaverne. Filosofi opfylder kravene. Endvidere vil undervisere, der ikke har fået en tablet eller ebogslæser og som har store mængder af besvarelser, ved vintereksamen 2012/13 få mulighed for at få
printet besvarelserne.

d) Skrivelse fra fakultetet vedr. udlevering af eksamensopgaver på papir ved digitale eksamener. Da der
endnu ikke er truffet en generel beslutning skal der udleveres eksamensopgaver ved stedprøver både på
papir og digitalt
e)

Rektor har fremsendt skrivelse om Strategi- og Ledelsesgrundlag.

f)

Skrivelse fra Christina Bruun Levinsen ang. fagrådets ønske om at få bevilget en printer i fagrådslokalet. I
skrivelsen oplyses, at der ikke må bevilges en printer, da de studerende skal bruge de nye
multifunktionsmaskiner, som er anbragt i fællesområderne.

g) Fagrådet vil afholde et møde vedr. planlægning af en ny bachelorstudieordning.
h) AMSC oplyste,. at den 30. november afholdes et foredrag med Alice Crary: ’Literature and Animal Life: A
Reading of Tolstoy’s “Strider”.
i)

Faglig vejleder stillingen er opslået med ansættelse 1. marts 2013, samt to instruktor stillinger til hhv.
Filosofihistorie 2 og Logik og Argumentation.

Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2012-43 fik dispensation for manglende studieaktivitet.
Journalnr. 2012-44 fik afslag på ansøgning om ændring af eksamenstidspunkt.
Journalnr. 2012-45 fik dispensation for for sen aflevering af hjemmeopgave.
Journalnr. 2012-46 fik dispensation for for sen aflevering af hjemmeopgave.
Behandlet efter mødet:
Journalnr. 2012-47 fik dispensation til et fjerde eksamensforsøg.

Journalnr. 2012-48 fik dispensation til et fjerde eksamensforsøg.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Evaluering af rus-introduktionen.
SHK berettede, at tutorerne fandt at forløbet havde været aldeles glimrende. Tutorerne havde fungeret godt og
var fortsat i læsegrupperne. Rus´erne havde dog givet udtryk for, at det faglige og sociale kunne have været
bedre fordelt, og der var et konkret ønske om at have en dag mere i introduktionsforløbet.
Ad 7: Godkendelse af rettelsesblad til kandidatuddannelsen.
a) Studienævnet godkendte tilføjelse til studieordning vedr. adgangskrav til kandidat:
”For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Filosofi skal du have bestået en bacheloruddannelse, der
indeholder mindst 45 ECTS i filosofi. Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende bacheloruddannelse, men
som efter studienævnets konkrete vurdering skønnes at have tilsvarende uddannelsesmæssige
kvalifikationer, kan søge om optagelse.”
b) Studienævnet godkendte rettelsesblad til bacheloruddannelsen foranlediget af undervisningsgaranti med
krav om 12 timer pr. semester.
Ad 8: Godkendelse af petita for overbygning og valgfag.
Petita blev godkendt. Studerende, hvor petita ikke levede op til studieordningens krav, har fået besked.
Ad 9: Fastlæggelse af fag, der skal evalueres.
Moderne filosofi 1a og b samt Erkendelsesteori skal evalueres i dette semester. Etik skal ”efter eksamen”
evalueres.
SHK gjorde opmærksom på, at undervisere gerne selv må tage initiativ til at evaluere deres kurser.
Ad 10: Ny bachelorstudieordning.
Der afholdes et arrangement i forbindelse med udarbejdelse af en ny studieordning til bacheloruddannelsen den
7. eller 8. februar for studerende og lærere.
Ad 11: Planlagte arrangementer i forårssemesteret.
Der er planlagt arrangementer for Symposion i foråret.
Ad 12: Økonomi.
Uændret i forhold til sidste møde.
Ad 13: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 11.30
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand
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