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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 13. november 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).
Afbud: Tor Petersen
Punkterne blev afviklet i rækkefølgen 1-11, 13-18, 12, 19
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagordenen blev godkendt med følgende tillægspunkter: pkt. 13 Studieprogression, pkt. 14
Nøgler til fagrådslokalet, pkt. 15 Intern evaluering af studiepraktik, pkt. 16 Forslag til ændring af
kandidat studieordning 2011, pkt. 17 Vejlederspredning på kandidatuddannelsen, pkt. 18
Afleveringstidspunkt for rapporter på kandidatuddannelsen, herefter pkt. 19 Eventuelt.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 9. oktober 2013.
Referatet godkendtes.
Ad 3: Meddelelser.
a) AMSC meddelte, at Emily Hertz holder foredrag om "Retsfænomenologi - en diskussion af
Fichte og Hegels relevans for nutidens retsfilosofi" den 10. december kl. 14.30 i mødelokale
Sokrates.
b) Studienævnet har godkendt følgende kurser fra Fællesudbud:
Studienævn for Kulturstudier:
Moderne kærlighed som kulturel kode og litterært motiv
DEN SENMODERNE KROP: Teknologi, køn og anatomi
Studienævn for Cand.negot Studier:
Human Rights Now: Contemporary Issues and Challenges
Studienævn for Historie:
Auschwitz – et sted i Europa. Udryddelseslejrens historie i 1940-45 og dens efterliv
Studienævn for Dansk:
1 At læse Kierkegaard
Studienævn for tysk og spansk:
Det litterære ubevidste
Krieg und Literatur
c) Der er afsendt to ansøgninger til De Studerende i Centrum med anbefaling fra Filosofisk
Studienævn: Cynthia M. Grund søger midler til at udvikle en digital eksamensform for
Argumentationsteori, og Caroline Schaffalitzky på vegne af studienævnet søger til en
undersøgelse af studiemiljøet ved Filosofi.

d) Fakultetet er ved at udarbejde et skema til en dimittendundersøgelse. Skemaet sendes ud til
de sidste 5 års kandidater. Resultaterne fra undersøgelsen ventes at kunne danne grundlag
for fremtidige aktiviteter for dimittender.
e) Den 23. oktober skrivelse fra fakultetet om Implementering af nye regler om
studiefremdrift på Det Humanistiske Fakultet.
f) AMSC meddelte, at resultater fra undersøgelsen af læsegrupper kommer senere, foreløbig
har den medført, at der er oprettet 2 nye læsegrupper med i alt 8 studerende.
g) Det blev oplyst til Rektors studieledermøde, at den 2. maj 2014 aflyses al undervisning, da
der afholdes De studerendes dag, som er et arrangement under De Studerende I Centrum.
h) Studienævnets underviserrepræsentanter meddelte, at Peter Wolsing ikke genopstiller til
valg. Anne-Marie S. Christensen og Caroline Schaffalitzky genopstiller, og Esben
Nedenskov Petersen og Nikolaj Nottelmann stiller op. Peter Wolsing har lovet at deltage i
færdiggørelsen af Bachelor studieordningen, selvom han ikke til den tid er medlem af
studienævnet.
i) Fra de studerendes side genopstiller Michael Brande og Jörn Wamser og Ida Stub Sørensen
stiller op.
j) Inden julefrokosten den 6. december har studienævnet inviteret kandidater fra de sidste 2 år
til at præsentere deres specialer (fire har allerede takket ja). Arrangementet efterfølges af en
mindre reception.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende. (Lukket punkt).
Journalnr
.
2013-46 fik godkendt litteraturliste til kandidat speciale.
Journalnr. 2013-47 fik udsættelse for tidsfristen ved førsteårsprøven.
Journalnr. 2013-48 fik dispensation i forbindelse m. problemer ved digital aflevering.
Journalnr. 2013-49 fik afvisning af ændring af eksamensdato.
Journalnr. 2013-50 fik oplyst afleveringsfrist for rapporter på kandidatuddannelsen.
Journalnr. 2013-51 blev bedt om at aflevere yderligere dokumentation ifm. ansøgning og
kontakte studielederen for en samtale.
Journalnr. 2013-52 fik godkendt speciale kontrakt.
Journalnr. 2013-53 fik meritoverført beståede eksamener fra udenlandsk universitet.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Der var ingen.
Ad 6: Godkendelse af petita.
Studienævnet godkendte de indleverede petita. Hvor petita ikke levede op til studieordningens
krav, vil der komme meddelelse til den studerende.
Ad 7: Vejledning ved BA-projekter, fortsat.
Udsat til næste møde.
Ad 8: Evaluering af undervisning.
a) De indkomne evalueringer blev taget til efterretning.
b) Studienævnet vedtog, at fremover skal underviserne udarbejde en kort
opsamling/kommentar til evalueringerne.
c) Efter nytår skal skemaernes udformning op på et møde.
d) Studienævnsformanden meddelte, at det må forventes at der fremover skal evalueres oftere
end tilfældet er nu.

Ad 9: Synopsis eksamen i forb. med Introduktionskursus på Kandidat uddannelsen.
a) Lars Binderup havde rejst en forespørgsel om omfangskrav til synopsis ved eksamen i
Forskningstraditioner. Studienævnet pointerede at det ikke er sat ned. Punktet affødte
yderligere diskussioner om kursus og eksamensformen (disse blev genoptaget under Ad 16
b).
b) Det blev vedtaget, at studienævnet fremover skal have større klarhed over hvem der er
tovholder for kurset frem til eksamen.
Ad 10: Frafaldsundersøgelser.
Fakultetet havde fremsendt udkast til spørgeskema ifm frafaldundersøgelser og bedt om
kommentarer. Studienævnet mente at punkter som pendling, skift til andet studie og arbejde
var væsentlige temaer.
Ad 11: Uddannelsesberetning.
Punktet blev udsat.
Ad 12: Ny BA- studieordning, fortsat.
a) Det blev besluttet, at deltagelsespligt vil omfatte 9 ud af 13 undervisningsgange. Endvidere
at afkrydsning skal foretages med initialer, da disse juridisk er at opfatte som en underskrift.
b) På baggrund af regler i bekendtgørelsen vil der ikke være krav om, at en forudgående
opgave skal være bestået før en anden eksamen.
Ad 13: Studieprogression.
Udsat til næste møde.
Ad 14: Nøgler til fagrådslokale.
Der er nøgler til rådighed for de studerende. For at få udleveret en nøgle skal man ved
Serviceafdelingen indbetale et depositum og få en lyserød seddel som i udfyldt stand skal
afleveres til Marlene Østergaard, der har kontor på studiesekretærgangen ved indgang J.
Ad 15: Intern evaluering af studiepraktik.
a) Eleverne gav udtryk for, at mødet med 3. semesters studerende var mere givtigt end
deltagelse i undervisningen.
b) CSM konkluderede, at det umiddelbart lyder som om, at der fremover skal satses mere på
studiemesse i marts og messe for tilvalgs studerende end studiepraktik.
c) Der er forslag til næste møde i faggruppen om at tage ud på gymnasier med faglige oplæg.
Ad 16: Forslag til ændringer af kandidat studieordning 2011.
a) JW havde flere forslag til ændringer af studieordningen.
b) Det blev besluttet, at der efter nytår skal ses på justeringer af studieordningen.
Ad 17: Vejlederspredning på kandidat studieordning 2011.
Det blev besluttet, at der må afvikles 3 eksamener ved samme vejleder foruden specialet.
Synopser tæller dog ikke med i opgørelsen.
Ad 18. Afleveringstidspunkt for rapporter på kandidat studieordning 2011.

Det blev besluttet, at rapport for særlige aktiviteter skal afleveres i sidste uge af hhv. januar og
juni.
Ad 19: Eventuelt.
Der har på det sidste været en tendens til, at ansøgninger fra studerende afleveres sent, endog
om morgenen inden studienævnsmødet finder sted. Det blev vedtaget, at ansøgninger, der
afleveres senere end kl. 9.00 mandag før møde onsdag ikke bliver behandlet ved det pågældende
møde.
Mødet sluttede kl. 12.05
Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand
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