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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 24. oktober 2012, kl. 9.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Anne-Marie S. Christensen (AMSC) kom under pkt. 3, Peter
Wolsing (PW). Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB) og Susanne M.J. Tinley (SMJT).
Fraværende: Tor Petersen.
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-3, 10, 4-15.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tillægspunktet: Pkt. 14: Fagrådslokalet, herefter er pkt. 15
Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 19. september 2012.
Referatet godkendtes med følgende rettelse: ad 3 d: SMJT havde følgende pointering: Det er
studentertidsskriftet TIDskrift, som vil afholde en session (evt. paneldebat) om Kierkegaard i
anledning af 200-året ved DFS årsmøde. Ad 5 c: sidste ord ændres til blækpatroner.
Ad 3: Meddelelser.
a) SHK og MB meddelte, at tutorgrupperne havde fungeret godt under rus-introduktionen.
Rusturen havde været meget vellykket på trods af, at der ikke var tilrettelagt et egentligt
program. Det ville formentlig have fungeret endnu bedre med et program, især af hensyn til de
nye studerende.
b) Der er blevet ansat 2 studiemiljøkoordinatorer, det er Roj fra 1. årgang og Jörn Wamser fra
kandidatuddannelsen. Der gøres opmærksom på, at de skal orienteres mht. arrangementer, så det
kan offentliggøres på kalenderen mm.
c) Stillingen som faglig vejleder opslås snarest med ansættelse pr. 1. marts 2013.
d) SHK har rundsendt en skrivelse til underviserne med generelle retningslinjer og procedurer for
udarbejdelse af en ny studieordning for bacheloruddannelsen. Der vil blive afholdt et stormøde
med undervisere og studerende den første fredag i februar. Studienævnet foreslår, at fagrådet
inden mødet udarbejder deres forslag til studieordningen.
e) Meddelelse fra universitetets ledelse, ”at i anledning af SDU´s årlige event Institutdysten som
udspringer af sidste års De Studerendes Dag vil der være undervisningsfri fredag den 3. maj
2013 fra kl. 10 og resten af dagen”.
f) Det Frie Forskningsråd har udskrevet en prisopgave ”Forskning – fra forundring til forandring”.
Opslaget i sin helhed kan fås ved sekretariatet.
g) I fakultetets Uddannelsesberetning fremgår, at universitetet ønsker at udvide optaget af
kandidatstuderende med professionsbachelorer som adgangsgrundlag. Studienævnet finder det
problematisk, at man ikke må kræve supplering, da ansøgerne ofte ikke har helt tilstrækkelig

filosofisk baggrund, men at det på den anden side vil være urimeligt helt at afvise dem. AMSC
foreslog et brush-up kursus i Videnskabsteori.
h) SHK og WR har deltaget i rekvisitionsmøde indkaldt af viceinstitutleder Lotte Nyboe.
Studienævnets rekvisition blev godkendt:
Kandidatuddannelsen:
Anne-Marie S. Christensen og Lars Binderup deler et kursus.
Søren Harnow Klausen, Peter Wolsing, Anne-Marie S. Christensen og Christian Benne deler et
kursus om Kierkegaard.
Peter Wolsing afholder et kursus
Stig Børsen afholder et kursus i analytisk religionsfilosofi
Bacheloruddannelsen:
Jens Hebor afholder Filosofihistorie 2
Stig Børsen ansættes som ekstern lektor med Klassiske tekster 2
Jørgen Hass ansættes som ekstern lektor med Moderne filosofi 2a
Søren Harnow Klausen og René Larsen deler Moderne filosofi 2b
Cynthia M. Grund afholder Udvalgte emner i logikken som Valgfag
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2012-32 blev bedt om at fremsende uddybende begrundelser for ansøgningen.
Journalnr. 2012-33 fik 4. gangs dispensation på baggrund af usædvanlige forhold.
Journalnr. 2012-34 fik afslag på 4. gangs dispensation, da der ikke forelå udsædvanlige forhold.
Journalnr. 2012-35 fik dispensation til at aflægge mundtlig eksamen ved andet studienævn.
Journalnr. 2012-36 fik afslag på ændring af eksamensform og tilbudt mulighed for eksamen via
Skype ell. lign.
Journalnr. 2012-37fik dispensation til at aflægge eksamen i februar.
Journalnr. 2012-38fik dispensation for udsættelse af tidsfristen for to førsteårsprøver.
Journalnr. 2012-39 fik vejledning af faglig vejleder.
Journalnr. 2012-40 fik vejledning mht. genbrug af litteratur.
Journalnr. 2012-41 behandlet mellem møderne: fik dispensation til at aflægge eksamen i februar.
Journalnr. 2012-42 fik dispensation til femte eksamensforsøg.
Ad 5: Andre ansøgninger.
a) Ansøgning om midler til en ekskursion til konference i Athen. Studienævnet vil søge støtte ved
instituttet.
b) Fagrådet fik bevilget midler til indkøb af en printer.
Ad 6: Godkendelse af efterårets pensum.
Alle pensa blev godkendt.
Ad 7: Rettelsesblad til gruppeeksamen.
Studienævnet vil overveje at indføje gruppeeksamen i den kommende studieordning.
Ad 8: Bunkeeksamen.
Man vedtog, for at imødegå unødig spildtid ved den kommende eksamen, at samtlige mundtlige
eksaminer skal afvikles med et formiddagshold og et eftermiddagshold. Alle på formiddagsholdet
møder op til det første eksamenstidspunkt, og alle på eftermiddagsholdet møder op til det første
eksamenstidspunkt efter frokost.
Ad 9: Studieordningsændring som følge af undervisningsgaranti.

Samtlige eksisterende øvelsestimer indskrives i studieordningen, hvorved timetallet kommer over 12
pr. semester
Ad 10: Retningslinjer for støtte til ekskursioner.
Følgende blev vedtaget:
 Større ansøgninger om udenlandsrejser behandles særskilt mhp. at søge instituttet om
tilskud.
 Togbilletter til 3- 400 kr. bevilges.
 Ansøgninger om rejser skal begrundes udførligt og godtgøre, at det er relevant for
uddannelsen.
 Ansøgninger prioriteres således, at der undtagelsesvis gives tilskud til bachelorstuderende.
 Budgettet for indenlandske rejser vil være 5000 kr. hvert semester.
 Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan studerende få refunderet rejser uden forudgående
ansøgning.
 Studerende kan ikke påregne at få hele det ansøgte beløb refunderet.
Ad 11: Fakultær pulje til ”Studerende i centrum”.
Man vedtog at søge om midler til at udvikle en udvidet faglig tutorordning.
Ad 12: Forslag til eksamensplan.
Forslaget blev godkendt og offentliggøres, når der er indhentet eksterne censorer.
Ad 13: Økonomi.
Blev godkendt.
Ad 14: Fagrådslokale.
De studerende havde spurgt til fagrådslokalets fremtid. SHK mindede om, at han i
uddannelsesberetning kraftigt havde understreget fagrådslokalets betydning, og at det var hans klare
indtryk, at både institutledelse og fakultet havde fuld forståelse herfor og støttede, at de studerende
skulle beholde lokalet. MB havde udarbejdet en liste over de forskellige formål som lokalet tjener.
Heraf fremgår bl.a., at lokalet ikke blot tjener et socialt formål, men i høj grad er befordrende for
studiemiljøet, idet det bruges flittigt til eksamensforberedelse, erfaringsudveksling og faglige
diskussioner. SHK påpegede, at SDUs initiativ ”De studerende i centrum” gør det til noget nær en
selvfølge, at de studerende må kunne beholde lokalet.
Ad 15: Eventuelt.
Punkt på næste møde: tilføjelse til studieordningen, at studerende med 45 ECTS tilvalg kan optages
på kandidatuddannelse 120 ECTS.
Mødet sluttede kl. 11.50.
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