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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 7. marts 2012, kl. 9.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Peter Wolsing (PW), Michael Brande
(MB), Tor Pedersen (TP), Susanne M.J. Tinley (SMJT) kom under pkt. 3. Faglig vejleder Thomas Hansen (TH)),

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tillægspunkt 12: Udviklingskontrakt, hvorefter Eventuelt blev pkt. 13.
Ad 2: Godkendelse af referat fra mødet den 1. februar 2012.
Der var følgende rettelser: ad 7 c) tilføjelse til sidste linje efter og: AMSC. Ad 8 d) sidste linje efter
januareksamen slettes spørgsmålstegn. Derefter blev referatet godkendt.

Ad 3: Meddelelser.
Studieleder SHK meddelte:
a) Meddelelse fra Lisbeth Petersen vedr. kvote 2, hvor balancen efter ønske fra studienævnet er ændret fra
90 – 10 til 80 – 20. Ændringen formodes ikke umiddelbart at få mærkbare konsekvenser.
Vedr. fusionen:
b) I et forslag til ny institutstruktur er vores studienævn bevaret.
c) UU-udvalget nedlægges, da der er en prodekan for uddannelser, og der vil blive dannet et udvalg
bestående af alle studieledere. Prodekanen og udvalget skal bl.a. koordinere udbuddet af kandidat kurser.
d) Der har ikke været forslag fra filosofi til institutnavn.
e) TH meddelte fra møde i Akademisk råd: dekanen mente ikke, at den kommende fusion vil medføre, at
instituttet skal flytte og i forlængelse heraf heller ikke, at fagrådslokalet vil blive inddraget.
f)

TH meddelte, at der ikke havde været overvældende tilstrømning til Valg undervejs arrangementet.
Derimod havde Åbent Hus været en succes med mange interesserede.

g) AMS meddelte, at hun havde hørt et rygte om, at tilvalgsstuderende undgår filosofi pga. fagets svære
prøveformer fx mundtlige eksaminer uden hjælpemidler.
h) Dansk filosofisk årsmøde er blevet afholdt ved RUC. Det var velbesøgt af vores studerende. Næste år
afholdes årsmødet i Odense, hvor emnet vil være metafilosofi. Det er hensigten, at pressen skal have større
information om arrangementet end man hidtil har givet.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2012-10 fik dispensation til at tage ordinær eksamen i forb. med reeksamen.
Journalnr. 2012-11 fik dispensation til at tage BA-projekt ved sommer eksamen.
Journalnr. 2012-12 fik dispensation til at tage BA-projekt ved sommer eksamen.
Journalnr. 2012-13fik dispensation til at tage ordinær eksamen i forb. med reeksamen.
Journalnr. 2012-14 fik dispensation til at tage ordinær eksamen i forb. med reeksamen.
Journalnr. 2012-15 fik dispensation til at tage ordinær eksamen i forb. med reeksamen.
Journalnr. 2012-16 fik dispensation til 4. eksamens forsøg.
Journalnr. 2012-17 fik godkendt specialekontrakt og litteraturliste.
Journalnr. 2012-18 fik godkendt specialekontrakt.
Journalnr. 2012-19 fik forhåndsgodkendelse for udlandsophold.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.

Ad 6: Evaluering af eksamen, fortsat.
a) Vedr. reeksamen har der været klager fra studerende over tætheden af eksaminer. SHK har via postlisten
redegjort for, at reeksamen i februar måned med det store antal tilmeldte ikke kan afvikles med længere
tidsrum mellem eksaminerne.
b) TH foreslog, at enten Metafysik eller Erkendelsesteori kunne afvikles omkring den 20. december for at
lette presset i januar.
c) SHK sagde på baggrund af, at dumpeprocenten i Filosofihistorie 1b var 30 % og mange afleverede blankt,
at der skal være et større samspil mellem kurset i Opgaveskrivning og hjemmeopgaver på 1. årgang. Han
ønskede, at der i Opgaveskrivning bliver fokuseret mere på de opgaver, der afleveres i efteråret frem for
det generelle.
I forbindelse med det dårlige resultat ved eksamen i Filosofihistorie 1b havde SHK indhentet oplysning fra
eksaminatorerne, som mente at en del afleveringerne bar præg af venstrehåndsarbejde. Peter Wolsing og
Jørgen Hass vil udarbejde en liste til de studerende over, hvad der skal være besvaret ved en
hjemmeopgave i Filosofihistorie og Klassiske tekster 1 a og b.

Ad 7: Frist for aflevering af BA-projekt.
Efter mødets afholdelse har fakultetet fremsendt skrivelse, hvoraf det fremgår, at studienævnet selv kan beslutte
om BA-projektet skal afleveres 1. september eller 1. februar eller to gange årligt. Ved næste studienævnsmøde
den 18. april vil studienævnet beslutte sig for afleveringstidspunkt.

Ad 8: Regler for elektronisk aflevering. Fil vedhæftet.
a) Studienævnet var enigt om, at det ved elektronisk aflevering er en forudsætning, at det skal være nemt for
eksaminator at betjene. Derfor foreslår man, at aflevering foregår via Safe Assignment frem for SDU
systemet.
b) Endvidere er det et krav, at de studerende bevarer deres anonymitet.
Ad 9: Studieaktivitet. Fil vedhæftet.
Taget til efterretning.
Ad 10: Godkendelse af pensum forår 2012.
Alle pensa blev godkendt.
Ad 11: Evaluering af undervisning forår 2012.
Instruktorerne på kurserne i hhv. Filosofihistorie 2 og Logik vil blive evalueret i her i foråret.
Ad 12: Udviklingskontrakt.
Det blev besluttet, at AMSC laver forslag til en bemærkning (til høringsvar) om, at man fastholder eller øger
mængden af fastansatte, således at balancen mellem dem og de løstansatte ikke forskubbes.
Ad 13: Eventuelt.
Michael Brande ønskede en opdatering af studienævnets hjemmeside, hvilket efterfølgende er sket.
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