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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 11. december 2013,
kl. 9.00.
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM), Studienævnsformand; Anne-Marie S. Christensen (AMSC),
Peter Wolsing (PW). Studenterrepræsentanter: Michael Brande Overgaard (MBO), næstformand; Tor
Petersen. Jörn Wamser (JW) kom under pkt. 3 a. Faglig vejleder Susanne Jakobsen Tinley.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagordenen blev godkendt med følgende tillægspunkt: pkt. 12 : Tværfaglige kandidat kurser,
herefter er pkt. 13 Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 13. november 2013.
Referatet blev godkendt efter rettelse ad 3 a) første linje efter ”Emily”: Hartz; efter ”om”:
titlen erstattes med ”Retsfilosofi”.
Ad 3: Meddelelser.
a) På alle kurser på overbygningen er der tilstrækkelig antal tilmeldte til, at de bliver
oprettet.
b) Signe Wolsgaard Krøyers kursus ”Filosofi, håb og kærlighed” aflyses i dette semester,
kurset planlægges i stedet udbudt i et senere semester.
c) Faglig vejleder viste eksempel på en studiefolder fra et andet fag (rettet mod nye
studerende). En tilsvarende folder kunne laves for Filosofi.
d) Der er mange studier, der har forhåndsgodkendt kurser fra Filosofi gennem fællesudbud.
e) Fakultetet har foretaget en frafaldsundersøgelse, hvor pendlere er inddraget.
f) Censorformandens beretning.
g) Det har vist sig, at det er muligt for eksaminator og censor at se en studerendes identitet
ved hjemmeopgaver og skriftlige stedprøver på centralt fag og sidefag. Studienævnsformanden mente, at det bør være muligt at have reel anonymitet, fx ved at der gives
oplysning om at fjerne forfatteroplysninger fra dokument-egenskaber.
h) Fakultetet har fremsendt en statistik over deltagelse i Specialeworkshop.
Filosofistuderende er ikke repræsenteret i oversigten.
i) Der har været opslået et antal instruktorater og en faglig vejleder stilling. CSM
konsulterer faglærerne og AMSC deltager i udvælgelsen.
j) Der har været fredsvalg blandt VIP til studienævnet. Følgende blev valgt Caroline
Schaffalitzky, Anne-Marie S. Christensen og Esben Nedenskov Petersen, Nikolaj
Nottelmann blev valgt som suppleant. Studienævnsformanden takkede Peter Wolsing for
de mange år, han har siddet i studienævnet.
k) De studerende har valgt Michael Brande Overgaard, Jörn Wamser og Ida Stub Sørensen.
Studienævnsformanden takkede Tor Petersen for hans arbejde i studienævnet.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende. (Lukket punkt).
Journalnr. 2013-55 der var ingen sag.
Journalnr. 2013-56 fik dispensation til for sen eksamenstilmelding.
Journalnr. 2013-57 fik dispensation til for sen eksamenstilmelding.
Journalnr. 2013-58 fik på grund af faglige aktiviteter dispensation

til at lægge eksamen i februar.
Journalnr. 2013-59 fik besked om at studienævnet ikke har hjemmel til
at imødekomme ansøgningen, men støtter ansøgerens opfattelse og
gerne vil rejse det principielle spørgsmål bag ansøgningen over for fakultetet.
Journalnr. 2013-60 fik godkendt at ændre eksamensform på kandidatuddannelsen.
Journalnr. 2013-61fik afslag på meritoverførsel, klagevejledning.
Journalnr. 2013-62 fik oversigt over forhåndsgodkendelse af sidefag.
Journalnr. 2013-63 fik dispensation til eksamensforsøg.
Journalnr. 2013-64 fik dispensation til eksamensforsøg.
Journalnr. 2013-65 blev bedt om en uddybning af ansøgningen.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Evaluering af undervisning, fortsat.
Studienævnet gennemgik evalueringerne. Hvor det er relevant, beder Studienævnet
undervisere om at kommentere tilbagemeldinger fra kurser. Det generelle indtryk af kursene
ved Filosofi er fortsat særdeles positivt.
Ad 7: Økonomi.
Taget til efterretning.
Ad 8: Studiefremdrift.
Der blev drøftet førsteårsprøve i forhold til den nye studieordning.
Ad 9: Fastlæggelse af møder i foråret 2014.
Studienævnsformanden sender dato forslag til medlemmerne.
Ad 10: Ny BA- studieordning, fortsat.
Punktet blev udsat til et ekstraordinært studieordningsmøde mandag d. 16/12.
Ad 11: Spørgsmål om studerendes benyttelse af Fællesudbud.
Drøftelse af reglerne vedrørende eksamensformer i forbindelse med fællesudbud.
Ad 12: Tværfaglige kandidat kurser.
Man drøftede fakultetets initiativ med tværfaglige kurser på kandidatuddannelsen og
foreslog formidling, it-design og projektstyring som oplagte emner for filosofistuderende.
Filosofi vil formulere nogle forslag til fælles kurser og stiller sig generelt positivt så længe
ordningen ikke obstruerer gren-specialiseringen på kandidat-ordningen.
Ad 13: Eventuelt.
Studienævnsformanden fandt, at det havde været en fin præsentation af kandidatspecialer
den 6. december og foreslog at man arbejder for at gøre det til en fast tradition.
Mødet sluttede kl. 12.15
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