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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 18. april 2012,
kl. 9.15.
Tilstede: Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Søren Harnow Klausen (SHK) formand, Peter Wolsing (PW).
Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB), Tor Petersen (TP), Susanne M.J. Tinley (SMJT) og faglig vejleder
Thomas Hansen (TH)),

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tillægspunkterne: Pkt. 15: Underviserpris, pkt. 16: Hytte til
rustur, pkt. 17: Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 7. marts 2012.
Der var følgende rettelse til referatet ad 6 c) Teksten udskiftes med: På baggrund af at
dumpeprocenten i filosofihistorie og klassiske tekster1b var 30 % og mange afleverede
blankt, henstiller studienævnet til, at der skal være et større samspil mellem kurset i
opgaveskrivning og hjemmeopgaver på 1. år. I forbindelse med næste eksamen i
filosofihistorie og klassiske tekster 1 vil der blive taget kontakt med underviseren i
opgaveskrivning for at videregive erfaringerne med hjemmeopgaverne mhp. at rette op på de
formelle fejl.
Herefter blev referatet godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
a) AMSC meddelte, at til konferencen Wittgenstein, the Philosophy of Education and the
Education of Philosophy den 8. - 9. juni, er hidtil indkommet 12 abstracts dog kun et fra
Danmark.
b) Den faglige hyttetur til Gelsted havde ca. 30 deltagere fra filosofi og religion. Der var
gode foredrag, der omhandlede emnet ateisme og religion. SHK mente, at det absolut er
muligt at fortsætte det gode samarbejde mellem filosofi og religion på trods af den
nærtstående adskillelse.
c) SHK meddelte, at processen, der fører frem til ansættelse af ny institutleder er i gang.
d) Filosofi udbyder i efteråret følgende kurser på kandidatuddannelsen og som valgfag på
BA og kandidattilvalg:
Introduktionskursus ved Anne-Marie S. Christensen, Peter Wolsing, Søren Harnow
Klausen og Lars Binderup (3 timer i 7 uger).
Pragmatik ved Esben Nedenskov Petersen (2 timer i 13 uger).
Hegels ”Phänomenologie des Geistes” ved Jørgen Hass (3 timer i 13 uger).
Filosofien i anden halvdel af det 19. århundrede -fra Kierkegaard til Nietzsche ved
Jørgen Hass (1 time i 13 uger).

Der er blevet ansat instruktorer til øvelser i metafysik og erkendelsesteori og videnskabsteori
2.
Der er blevet ansat 5 tutorer til rus arrangementet.
Faglig vejleders stilling forlænges 1 år.
e) Filosofi deltager i år i Sommercamp, det finder sted i starten af juli. Sommercampen er
for særlig interesserede gymnasieelever og emnet er i år Magi og overtro. Religion,
litteratur og historie deltager også i arrangementet.
f) Høringssvar fra fakultetet vedr. digital eksamen. De elektroniske afleveringer skal ved
sommereksamen 2012 omfatte alle skriftlige stedprøver samt mindst 1 hjemmeopgave
pr. studium.
Ved filosofi er alle eksaminer med digital aflevering i Safe Assignment og bevarer
derved anonymitet. Derfor ønsker man også at bede de studerende om ikke at anføre
navn på opgaverne.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2012-20 fik godkendt udsættelse af afhandling med begrundelse lægelig
dokumentation.
Journalnr. 2012-21 fik godkendt specialekontrakt og litteraturliste.
Journalnr. 2012-22 fik godkendt specialekontrakt og litteraturliste.
Journalnr. 2012-23 fik dispensation for tidsfrist ved førsteårsprøven med begrundelse
lægelig dokumentation.
Journalnr. 2012-24 fik dispensation til at ændre eksamensform fra skriftlig stedprøve til
hj.opgave med begrundelse dokumenteret eksamensangst.
Journalnr. 2012-25 fik dispensation for tidsfrist ved førsteårsprøven med begrundelse
problemer i familien. Eksamen aflægges ved første ordinære termin.
Journalnr. 2012-26 udgik.
Journalnr. 2012-27 fik dispensation pga. udlandsophold til at aflevere BA-projekt september
2013.
Journalnr. 2012-28 fik godkendt specialekontrakt til 2. forsøg.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Arrangørerne af hytteturen ansøgte om 2.350.- kr., hvilket blev bevilget.
Studienævnet henstiller til, at der fremover ved ansøgninger forud udarbejdes et budget til
studienævnet.
Ad 6: Brug af BA-kontrakter.
Filosofi har meddelt eksamenskontoret, at man ikke benytter BA-kontrakter.
Ad 7: Afleveringsfrist for BA-projekter.
Der var en længere drøftelse, og studienævnet besluttede, at BA-projekter skal afleveres 1.
september. Efter ansøgning med begrundelse vil der ekstraordinært kunne afleveres 1.
februar.
Ad 8: Godkendelse af petita.
Petita blev godkendt. Hvor petitum ikke blev godkendt, er de studerende blevet kontaktet.

Der var enighed om, at der skal ske en præcisering af regler vedr. sidetal. Det vil blive
formidlet via postlisten og faglig vejleders hjemmeside, hvor der vil være eksempler på
korrekte opgivelser.
Mht. fri hjemmeopgave valgfag er der nedenstående præcisering til studieordningens
formulering: e) Pensum: 300-350 sider (heraf ca. 150-200 sider fra kursets kernepensum og ca.
100-150 sider med særlig relevans for den valgte problemstilling):
Den ”særligt relevante” litteratur kan være en del af det almindelige (fælles) kursuspensum, men
kan også findes uden for dette. Afgørende er, at det i alle tilfælde skal præcises i petitum hvad
der regnes for ”kernepensum” og hvad der regnes for at have ”særlig relevans for den valgte
problemstilling”.

Ad 9: Beslutning om skriftlig eksamen uden adgang til internet.
Det blev besluttet, at der ved skriftlige stedprøver med computer må anvendes skriftlige
hjælpemidler uden adgang til internettet.
Ad 10: Økonomi.
Annuum er steget til 40.000,-kr. Ellers ingen bemærkninger.
Ad 11 Plan for evaluering efter eksamen.
Det blev besluttet, at filosofihistorie 2 og klassiske tekster 2, logik og valgfag skal evalueres.
Man vil bede de respektive undervisere orientere om det på holdene, ligeledes vil det blive
formidlet via postlisten.
.
Ad 12: Evaluering af instruktorer.
Det var udmærkede evalueringer af øvelsestimerne i filosofihistorie 2 og logik. Det var
glædeligt, at der var så mange tilbagemeldinger, hvilket måske kan tilskrives, at
instruktorerne havde afsat tid i undervisningen til evaluering.
Ad 13: Fremtidig studieledelse på det humanistiske fakultet.
Fakultetet har fremsendt meddelelse om den fremtidige studieledelse. Filosofi beholder sit
selvstændige studienævn. Studielederens arbejde vil foruden drift også dreje sig om
uddannelsesudvikling. Studielederkompensationen vil blive forhøjet.
Der vil blive udskrevet ekstraordinært valg af både VIP- og studentermedlemmer til nye
studienævn.
Viceinstitutlederposten nedlægges og der vil i stedet blive oprettet et Uddannelsesråd
bestående af alle studieledere på fakultetet med prodekanen som formand.
Studiesekretariaterne vil sandsynligvis blive lagt ind under fakultetet.
Ad 14: Forslag om eksamen for 1. semester i december.
Studienævnet ønsker, at den mundtlige eksamen i enten metafysik eller erkendelsesteori
afvikles i december.
Ad 15: Underviserpris.

Fagrådet har indstillet Jens Hebor til årets undervisningspris, hvilket studienævnet tog til
efterretning.

Ad 16: Hytte til rustur.
Årets rustur går til Varberg hytten ved Vejers, som kan rumme 6o overnattende gæster og
som kan lejes til en rimelig pris. Rusturen finder sted den 5. – 7. oktober.
Ad 17: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 12.
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