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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 9. oktober 2013, kl. 9.00.
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) Studienævnsformand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC),
Peter Wolsing (PW). Studenterrepræsentanter: Michael Brande Overgaard (MBO) og Jörn Wamser
(JW). Faglig vejleder Susanne M.J. Tinley. AMSC gik under pkt. 15.
Afbud: Tor Petersen
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen: 1-14, 17, 16, 15, 18.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 4. september 2013.
Referatet blev godkendt med følgende rettelse: Ad 13 b: sætningen udskiftes med: Man
besluttede at søge midler fra ”Studerende i centrum” til en intern undersøgelse.
Ad 3: Meddelelser.
a) Studienævnet ønskede Anne-Marie S. Christensen tillykke med prisen som årets
underviser ved Humaniora.
b) AMSC meddelte, at Emily Hartz i efteråret holder foredrag ved Filosofi, SDU, om
Retsfilosofi; datoen er endnu ikke fastlagt.
c) Fakultetet har fremsendt opslag vedr. ”Fakultær pulje til decentrale aktiviteter og tiltag
under ”De studerende i centrum” for andet halvår af 2013”. Studerende, der gerne vil
søge kan henvende sig til Caroline Schaffalitzky, undervisere kan selv søge.
Ansøgningsfristen er 1. november 2013.
d) Redegørelse og handlingsplan fra Filosofisk studienævn til fakultetet i forbindelse med
Studie- og undervisningsmiljøvurdering 2013.
e) Pjece med Brobygningstilbud 2013-2014. Filosofi er ikke godt præsenteret i pjecen.
f) Meddelelse fra de studerende med navne på årets 5 arrangører af julefrokosten.
g) Der er tilmeldt 30 studerende til Studiepratik i uge 43, det er det antal filosofi har sat
som maksimum i år.
h) Der er i år valg til studienævnet. Den kommende periode vil være 4 år
Ad 4: Ansøgninger fra studerende. (Lukket punkt).
Journalnr. 2013-38 fik forhåndsgodkendelse for merit for kursus på bacheloruddannelsen.
Journalnr. 2013-39 fik dispensation for afleveringsfrist af 1. hjemmeopgave på 1. semester.
Journalnr. 2013-40 fik dispensation for afleveringsfrist af 1. hjemmeopgave på 1. semester.
Journalnr. 2013-42 fik dispensation til 4. eksamensforsøg.
Journalnr. 2013-43 fik godkendt mindre ændring i kandidat praktik.
Journalnr. 2013-44 fik udsat tidsfrist for aflevering af hjemmeopgave.
Endvidere blev der godkendt 2 kandidat specialekontrakter.
Ad 5: Andre ansøgninger.

a) Ansøgning om rejserefusion til foredrag i København blev bevilget med 400,- kr.
b) Ansøgning om rejserefusion til forelæsningsrække i København blev bevilget med
337,- kr.
c) Ansøgning fra fagrådet om et mindre opbevaringsrum. Studienævnsformanden har
efterfølgende rettet henvendelse til instituttet.
Ad 6: Økonomi.
Studienævnsformanden efterlyste en bedre opstilling, som både viser udgifter og restbeløb.
Efterfølgende har instituttet sendt denne meddelelse: at Økonomikontoret ved IKV to til tre
gange om året udsender en oversigt over forbruget på de forskellige SN-konti til de relevante
studiesekretærer. Herudover er det altid muligt på konkret forespørgsel at rekvirere en aktuel
status forud for SN-møder hvor økonomi er på dagsordenen.
Ad 7: Godkendelse af pensum.
Pensa for efteråret blev godkendt.
Ad 8: Godkendelse af eksamensplan for vinter 2013/14 samt tekst vedr. petitum.
a) Eksamensplanen blev godkendt.
b) Faglig vejleder havde udarbejdet en vejledning vedr. udarbejdelse af petita som blev
godkendt.
Ad 9: Godkendelse af Årshjul.
Årshjulet godkendtes.
Ad 10: Undervisning forår 2014.
Der er aftalt følgende med viceinstitutleder Lotte Nyboe vedr. forårets undervisning:
Logik, Argumentationsteori, BA-seminar og et overbygningskursus ved Cynthia M. Grund
BA-valgfag ved Nikolaj Nottelmann
Filosofihistorie 2 ved Jens Hebor
Klassiske tekster 2 og et overbygningskursus ved Peter Wolsing
Moderne filosofi 2a ved Jørgen Hass
Moderne filosofi 2b ved Søren Engelsen
Videnskabsteori 1 ved Rolf Hvidtfeldt Larsen
Endvidere er der foreløbig aftalt overbygningskurser ved Søren Harnow Klausen, Signe
Wolsgaard Krøyer og Christian Benne. Studienævnet har derudover ønsket et yderligere
overbygningskursus.
Der er rekvireret 6 øvelsestimer.
Ad 11: Evaluering af studiestart og tutorer.
a) Tutorerne havde fremsendt en udførlig rapport på baggrund af 1. semester studerendes
evaluering. Der var udbredt tilfredshed med både introduktionsugen, tutorerne og rusturen, dog ønskede de studerende at blive orienteret tidligere end det nu er tilfældet om
introduktionsugen mm. Studienævnet konstaterede at tutorerne har løst deres opgaver
forbilledligt.
b) PW var af tutorerne blevet bedt om at aflyse timerne i Filosofihistorie 1, så man kunne
komme tidligt af sted. PW anførte, at rusturen ikke bør medføre aflysning af almindelig
undervisning, hvilket studienævnet tilsluttede sig.
Ad 12: Referat fra møde med aftagerpanel.

Mødet måtte aflyses grund af afbud og vil blive afholdt på et senere tidspunkt.
Ad 13: Formalia i forbindelse med aflevering af hjemmeopgaver.
Studienævnsformanden foreslog, at man talte med Maria Kyung Overgaard om hendes
erfaringer, og at Pia Christensen udarbejder forslag.
Ad 14: Vejledning ved BA-projekter.
Punktet blev drøftet, men afgørelsen udsat til næste møde, da der var enighed om at
faglærerne skal spørges inden en endelig vedtagelse.
Ad 15: Ny BA- studieordning, fortsat.
Arbejdet med studieordningen fortsattes. Den endelige fordeling af kurser, timer og ECTS
(herunder også instruktortimer) ligger nu fast, og der er besluttet forløbsmodeller for sidefag.
Studienævnets medlemmer vil mødes for at fortsætte drøftelserne om de enkelte kursusbeskrivelser
uden for studienævnsmødernes regi.
Ad 16: Høring om kvalitetspolitik for uddannelsesområdet.
PW orienterede fra informationsmøde med bl.a. prodekan for uddannelse. Man skal være
opmærksom på at få de enkelte delpolitikker indføjet med afspejling i referater.
Ad 17: Høring om Strategi- og Ledelsesgrundlag for Syddansk Universitet.
Studienævnet besluttede at undlade at indsende et høringssvar.
Ad 18: Eventuelt.
a) Der var bekymring for at de nye borde i Comenius er ubehandlede og derfor ikke kan
tåle at blive brugt til fester. CSM har efterfølgende taget kontakt til instituttet og fået
oplyst at bordene faktisk er overfladebehandlet men også at der er planer om at indkøbe
voksduge til underlag ved fester.
b) De studerende udtrykte ønske om at få bøgerne tilbage i Comenius. CSM fik efter mødet
bekræftet at bøgerne nu indgår i universitetsbibliotekets samling og ikke kommer tilbage.
Mødet sluttede kl. 12.
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