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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 30. maj 2012, kl. 9.15.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK) formand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Peter Wolsing (PW).
Studenterrepræsentanter: Michael Brande (MB) gik under pkt. 4, Tor Petersen (TP), Susanne M.J. Tinley (SMJT).

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af Uddannelsesberetning, som blev pkt. 13 og Eventuelt herefter pkt. 14.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 18. april 2012.
Referatet blev godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
a) Studienævnsformanden har modtaget 21 kvote 2 ansøgninger til gennemsyn. Vi kan modtage i alt 77 studerende.
b) Filosofi har fået henvendelse fra Psykologistudiet med anmodning om, at deres 5. semesterstuderende må tage valgfag
hos os. Aftalen er mundet ud i, at 7 studerende fra 1. september tager Metafysik og Erkendelsesteori og 2 studerende
Etik og Politisk filosofi.
c) Efter studienævnsmødet er det blevet offentliggjort, at Anne Jensen tiltræder stillingen som institutleder 15. august.
d) Pga. den nye struktur på fakultetet, er der nyvalg til alle poster i studienævnet. De nuværende VIP-repræsentanter
ønsker at genopstille for at sikre kontinuitet.
e) Studienævnet vil minde alle undervisere om, at ifølge bekendtgørelsen for eksamen skal resultater for skriftlige
eksaminer være offentliggjort senest 4 uger efter at eksamen har fundet sted eller hjemmeopgaven er afleveret.
f) Skrivelse fra rektor med tak til studienævnsformanden og instituttet for AT-dagene, som havde været ”en gedigen
succes” med flotte evalueringer fra elever og lærere.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2012-20 fik afslag på flytning af eksamen.
Journalnr. 2012-21 fik forhåndsgodkendelse til optagelse på kandidatuddannelsen under forudsætning af bestået eksamen i
bachelortilvalg.
Journalnr. 2012-22 ansøgning om medvejleder blev imødekommet.
Journalnr. 2012-23 fik dispensation til 4. eksamensforsøg.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Ny BA-studieordning.
Studienævnsformanden redegjorde for de overordnede forhold for arbejdet med den nye BA-studiordning. Studieordningen
skal ligge færdig til godkendelse i fakultetet den 1. februar 2014 med ikrafttræden 1. september 2014. Det nuværende
studienævn vil i efteråret diskutere de overordnede linjer, mens det kommende studienævn i 2013 vil skulle tage sig af den
nærmere udarbejdelse.
Ved næste studienævnsmøde vil der blive beskrevet en procedure og de generelle hensyn som skal tages og afvejes, og i
løbet af efteråret vil der blive opsamlet ideer, forslag og ønsker fra medarbejdere, studerende og aftagere. SHK
understregede, at arbejdet vil foregå ekstremt åbent med bl.a. brainstorm og en generel invitation til alle. Endvidere vil der
blive nedsat fagkyndige udvalg. SHK vil til næste møde have et udkast til et brev til alle medarbejdere og foreslog at bruge
disciplinernes dag til at diskutere ny studieordning med de studerende.
Ad 7: Forslag om ”kontakt til inaktive studerende”.
Faglig vejleder TH havde kontaktet Jesper Hedegaard Vesterbæk, Eksamenskontoret, med forslag om, at studerende, der
ikke har deltaget i førsteårsprøverne i løbet af efteråret, kontaktes af Eksamenskontoret i begyndelsen af november fremfor
som nu først i marts måned. Ved at bede de studerende om at fremsende ansøgning om dispensation eller forlade studiet
allerede i november, vil der efter al sandsynlighed ikke forekomme så mange udeblevne studerende til eksamen i januar.
Jesper Hedegaard Vesterbæk svarede TH, at Eksamenskontoret kendte til problematikken, men ikke havde hjemmel til at
kontakte de studerende tidligere.
Der var enighed i studienævnet om, at TH via postlisten kunne opfordre de studerende til at henvende sig, hvis de havde
problemer med studiet i løbet af efteråret.
Ad 8: Rus-introduktion.

SHK meddelte, at da der formentlig vil blive et ligeså stort optag af studerende i år som sidste år, har det været nødvendigt
at ansætte yderligere 2 tutorer. Christian er udnævnt til tovholder.
Ad 9: Problemer og retningslinjer vedr. digitale eksaminer.
a) E-bøger er tilladte ved stedprøver.
b) Der er blevet givet ad hoc tilladelse til at aflevere hjemmeopgaver i papirformat, da nogle studerende ikke har været
klar over, at der er indført digital aflevering.
c) Problemer ved en enkelt eksamen har affødt, at det vil være bedst, at der fremover bliver afleveret i PDF-format. Man
vil forhøre sig ved fakultetet, om der er problemer ved at forlange, at de studerende afleverer i PDF-format.
d) Betina S. Stick vil flytte afleverede opgaver fra SDU- assign til Safe Assignment og tjekke for snyd.
e) Studienævnet var enigt om, at Safe Assignment giver uhensigtsmæssige svar for standardiserede svar.
Ad 10: Økonomi.
Blev udsat til næste møde.
Ad 11: Dato for efterårets møder.
Blev udsat til næste møde.
Ad 12: Forslag til ”Book en studerende”.
Blev udsat til næste møde.
Ad 13: Uddannelsesbelastning.
Blev udsat til næste møde.
Ad 14: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 12.
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