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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 19. september 2012,
kl. 9.00.
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).
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 17 Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 30. maj 2012.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) Meddelelse fra institutleder Anne Jensen vedr. nyt institut navn, hjemmeside,
mailadresser mm.
b) Meddelelse fra fakultetet om, at den nye eksamensbekendtgørelse giver mulighed for
afholdelse af gruppeeksamener.
c) Uddannelsesberetning for filosofi er blevet præsenteret for en gruppe af ledelsen. I
beretningen argumenteres der bl.a. for, at der vil blive brug for nyansættelser bl.a. for at
sikre forskningsbasering af undervisningen i filosofihistorie og kontinental filosofi.
Desuden understreges vigtigheden af sekretæropgaverne, ikke mindst
eksamenssekretærfunktionen. Ifølge den handlingsplan som blev vedtaget på mødet
forpligter studienævnet sig til fremover i højere grad at se på frafaldstal etc., ligesom der
skal arbejdes med markedsføring af uddannelserne.
d) SMJT foreslog, at man ved DFS årsmødet i forbindelse med hovedtemaet Metafilosofi
skulle inddrage Kierkegaard, idet der ellers vil mangle en markering af Kierkegaard-året.
e) Der er udskrevet valg til studienævn; i år er det kun aktuelt for
studenterrepræsentanterne.
f) SHK informerede fra instituttets netop afholdte medarbejderseminar om nye tiltag.
Fagleder fra Medievidenskab, Lotte Nyboe, er blevet udpeget til viceinstitutleder med
arbejdsopgaver som bl.a. omfatter rekvisitioner til undervisning, koordinering af
kursusudbud og gennemførelse af uddannelser og frafald.
g) En folder om kandidatstudiet er på trapperne, den skal sendes til gymnasierne i region
Syddanmark. Faglig vejleder vil stå for udsendingen. Ligeledes vil der blive udarbejdet
en folder for bachelorstudiet, der vil blive tilsendt højskoler.

h) Der blev i år optaget 74 på bachelorstudiet og 11 på bachelortilvalg. Meldingen fra
tutorerne er, at introduktionsforløbet er gået udmærket. Dog var en hel dag udelukkende
med foredrag fra underviserne for meget, selv om der generelt var en god blanding af
forskellige faglige indlæg. Evalueringen viste, at man ønskede, at de tre dage var en
blanding af foredrag og sociale arrangementer.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2012-24 ansøgningen kunne ikke blive behandlet på det foreliggende grundlag, og
den studerende blev bedt om at komme med en uddybende begrundelse for ansøgningen.
Journalnr. 2012-25 den studerende blev bedt om at fremkomme med yderligere oplysninger
til ansøgningen om merit.
Journalnr. 2012-26 fik udsættelse af tidsfristen for førsteårsprøven på baggrund af
lægeerklæring.
Journalnr. 2012-27 fik udsættelse af aflevering af speciale på baggrund af lægeerklæring.
Journalnr. 2012-28 fik godkendt specialekontrakt.
Journalnr. 2012-29 fik godkendt ansøgning om aflæggelse af eksamen ved andet
studienævn.
Ad 5: Andre ansøgninger.
a) Arrangementsudvalget for DFS´ s årsmøde fik bevilget 60 studentermedhjælpstimer.
b) Ansøgning om refusion af transportudgifter til foredragsrækken Idealismekredsen ved
AU, fik besked om at indsende oplysning om kursets indhold og form og specificering af
antal togrejser og pris. Studienævnet er i princippet positivt indstillet.
c) Fagrådet fik bevilget indkøb af en kaffemaskine og blækpatron.
Ad 6: Drøftelse af elektronisk aflevering.
Studienævnet besluttede i foråret at lade alle skriftlige stedprøver og hjemmeopgaver være
med elektronisk udlevering af opgaver og aflevering. Erfaringerne har stort set været
positive, selvom der har været mindre begyndervanskeligheder med fx aflevering ved
stedprøver, som IT-service dog har afhjulpet.
Ad 7: Godkendelse af BA-projekter.
Petita blev godkendt. Hvor petitum ikke blev godkendt, er den studerende blevet orienteret.
Ad 8: Rekvisition forår 2013.
a) Nogle af de nye fagmiljøer i instituttet har tilbudt at bidrage til kandidatuddannelsen.
Som led i en ny rekvisitionsprocedure, hvor instituttet er mere involveret end tidligere, er
studienævnsformænd og studiesekretærer blevet indkaldt til møde med
viceinstitutlederen.
SHK fremlagde rekvisition for foråret med forbehold for mindre ændringer:
Logik og Argumentationsteori, Cynthia M. Grund
Filosofihistorie 2, Jens Hebor
Videnskabsteori 1, Esben N. Pedersen og Caroline Schaffalitzky
BA-seminar, Cynthia M. Grund
Moderne filosofi 2 a+b, ¼ eller ½ modul Søren Harnow Klausen
Overbygningskurser og Valgfag: Peter Wolsing, Anne-Marie S. Christensen m.fl.

Det resterer herefter stadig at få undervisere til ¾ Moderne filosofi a+b og Klassiske
tekster 2.
b) Mht. nyansættelse er den officielle målsætning 1. september 2013.
c) De studerende opfordres til at forberede forslag til emner for Overbygningskurser og
Valgfag.
Ad 9: Ny BA-studieordning, procedure og udarbejdelse.
a) Af hensyn til det kommende arbejde med den nye studieordning vil SHK fremsende en
oversigt til medarbejderne, hvori der præsenteres præcise procedurer, overordnede
hensyn og deadline, desuden vil der blive afholdt et fælles møde.
b) Studienævnet pointerede, at de studerende lægger deres egne ønsker frem allerede nu, så
de er med i forløbet fra starten.
c) Studienævnet lagde vægt på, at den pluralisme, der hidtil har præget uddannelsen, skal
videreføres.
AMSC kom med forslag om forskellige arbejdsformer som fx oplæg fra studerende og
gruppeeksamener.

Ad 10: Forsinkede protokoller.
Der forelå en tidsplan fra en studerende over forårets offentliggørelse af eksamensresultater
sammenholdt med de obligatoriske 4 uger, der er afsat til bedømmelse. Planen viste en
anselig overskridelse af tidsfristen. Studienævnet vil indskærpe censorerne at sørge for at få
sendt protokollerne tilbage omgående efter votering.
Ad 11: Evalueringer fra sommereksamen.
a) Filosofihistorie og Klassiske tekster 2 blev for første gang afviklet digitalt og dermed, i
modsætning til tidligere eksamener, med alle hjælpemidler, dog ikke adgang til
internettet. PW mente ikke, at der var nævneværdige ændringer i karakterniveauet i
forhold til tidligere. Evt. var der en mindre dumpeprocent og måske bedre afleveringer,
men ikke mærkbart i den øverste ende af karakterskalaen.
b) Da der kun var indkommet meget få evalueringer fra de studerende, skal punktet på
dagsordenen igen til december mødet. Der skal ansættes en studentermedhjælper til at
håndtere indsamling af ”efter eksamen” evalueringer.
Ad 12: Forslag til ”Book en studerende”.
Fakultetets informationsafdeling, som står for ”Book en studerende” foredrag på landets
gymnasier, har bedt om at få en kandidat med fra filosofistudiet. Materialet bliver
videresendt til fagrådet.
Ad 13: Filosofi olympiade.
Filosofi i Odense er blevet bedt om både at stå for den nationale og internationale
filosofiolympiade i 2013. Den nationale foregår den 8.-9. marts. Den internationale med
hovedtemaet ”Søren Kierkegaard today” den 16.-19. maj. Studienævnet har imødekommet
begge arrangementer.

Ad 14: Økonomi.
Der var ingen kommentarer.
Ad 15: Høring – Bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning. Bilag
vedhæftet.
Principperne er så generelle, at der ikke er nogen kommentarer.
Ad 16: Dato for julefrokost.
Studienævnet foreslår, at julefrokosten afholdes den 7. december, og Comenius er reserveret
til formålet.
Ad 17: Eventuelt.
a) Der skal ansættes studiemiljøkoordinatorer.
b) Fagrådet blev bedt om at være opmærksom på datoer for opstilling til valg til
studienævnet.
c) Man vil bede Betina S. Stick om at lave en oversigt over de studerendes grenvalg på
kandidatuddannelsen.

Mødet sluttede kl. 12.
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