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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 24. april 2013, kl. 9.15.

Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Peter Wolsing (PW).
Studenterrepræsentanter: Michael Brande Overgaard (MBO) og Jörn Wamser (JW). Faglig vejleder
Susanne M.J. Tinley. Desuden deltog Pia Christensen. Referent Wibke Rickers.
Fraværende: Tor Pedersen.

Ad 1:. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes med tilføjelse af ”Rettelse til BA-studieordningen”, som blev
punkt 12, hvorefter ”Eventuelt” er punkt 13.
Ad 2:. Godkendelse af referat fra møde den 3. april 2013.
Rettelse i ad 7: i første linje efter ”ultimo” ændres ”april” til ”maj”. Herefter godkendtes
referatet.
Ad 3: Meddelelser.
a) SHK roste fagrådet for et fyldigt og oplysende referat fra sidste møde.
b) Studenterrepræsentanterne meddelte, at undervisere ved Medievidenskab benytter det
ene af fagrådets to lokaler. Studienævnet ønsker, at det kun er studerende, der benytter
lokalerne, som er tildelt dem.
c) Der er indkommet 109 ansøgninger til de opslåede ph.d.-stipendier, heraf er ca. 30
ansøgninger til Filosofi.
d) Torsdag den 2. maj afholder Søren Harnow Klausen og Christian Benne en konference
om Kierkegaard.
e) Der skal tilføjes en ændring i Kandidatstudieordningen, idet der mangler en eksamen for
studerende, der vælger et tilvalg ved et andet fakultet. Eksamenen skal udgøre 5 ECTS.
Ad 4:. Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2017 ansøgning om at aflægge synopsis og hjemmeopgave på engelsk mht. til det
skriftlige. Godkendt.
Journalnr. 2013-18 ansøgning om dispensation for førsteårsprøvens tidsfrist. Ikke godkendt.
Journalnr. 2013-19 ansøgning om 4. eksamensforsøg. Godkendt.
Journalnr. 2013-20 ansøgning om udsættelse af aflevering af speciale. Godkendt.
Journalnr. 2013-21 ansøgning om overflytning til nugældende BA-studieordning. Godkendt.
Journalnr. 2013-22 ansøgning om godkendelse af formidlingsaktiviteter på
kandidatuddannelsen. Godkendt.
Journalnr. 2013-23 ansøgning om meritoverførsel af valgfag fra andet universitet til frit
emne på kandidatstudieordning. Godkendt.

Journalnr. 2013-24 godkendelse af specialekontrakt og litteraturliste.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Ansøgning fra Lars Binderup om midler til at afholde gæsteforelæsning ved Jesper
Kallestrup blev bevilget.
Ad 6: Retningslinjer for petita.
1) Det har ved denne petitumaflevering vist sig, at ikke alle skemaer giver mulighed for at
give de informationer, som er nødvendige at vide for vejledere og Eksamenskontoret.
Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at opdatere skemaerne.
Arbejdsgruppen består af faglig vejleder, Pia Christensen og Søren Harnow Klausen.
2) PW meddelte, at der har været problemer, da en del studerende ikke er klar over, hvad
et valgfag er, og hvordan de skal sammensætte et pensum. SHK var enig, da der har
været flere problemer omkring petita bl.a. i forbindelse med kurser ved udefra
kommende undervisere. SHK fastslog, at underviserne skal orientere om
eksamensbetingelserne i forbindelse med kurset. Det blev besluttet, at faglig vejleder,
før næste afleveringsperiode i efteråret, afholder et informationsmøde om
sammensætning af pensum og udfyldning af petita.
3) Det blev besluttet, at for BA-projekter og eksaminer på kandidat uddannelsen sættes en
bagatelgrænse på 100 sider, som kan ændres, uden det efterfølgende skal godkendes af
studienævnet (dog kræves vejlederens samtykke).
4) Der har været flere tilfælde, hvor studerende ikke har oplyst deres cpr.nr. på petitum.
Da petitum gælder for en eksamenstilmelding, skal de skrive cpr.nr. på blanketten.
5) Hvis det ikke er muligt for vejleder at underskrive et petitum, kan petitum godkendes
pr. e-mail. Men denne skal sendes til den studerende, som afleverer det hele samlet. Emailen skal altså ikke sendes separat til eksamenssekretæren.
6) Ved genbrug af værker henvises de studerende til faglig vejleders hjemmeside, hvor
reglerne står beskrevet. Imidlertid forbeholder studienævnet sig ret til at se på det
enkelte pensum.
Ad 7: Økonomi.
Taget til efterretning.
Ad 8: Godkendelse af pensum forår 2013, fortsat.
Pensum blev godkendt.
Ad 9: Eksamensoversigter.
Eksamensoversigter blev godkendt.
Ad 10: Samarbejde med instituttet om tutorordning, ansættelse af instruktorer og
studentermedhjælp etc.
Filosofi er blevet tildelt 48 timer til tutorer i alt for det kommende år. Tidligere års forbrug
har været minimum 150 timer. I forbindelse med bl.a. forskningsseminarer er det desuden
blevet meddelt, at man så vidt muligt skal bruge instituttets administrative medarbejdere og

allerede ansatte studentermedhjælpere. Denne udvikling blev drøftet, og der var enighed om,
at den er yderst problematisk. SHK og AMSC udtrykte begge bekymring for, at den
administrative centralisering og ”streamlining” går ud over det tætte samspil mellem
uddannelse og forskning, som er udviklet i det filosofiske fagmiljø gennem de seneste år,
herunder mulighed for at benytte studentermedhjælpstillinger til at udvikle de studerendes
praktiske kompetencer og socialisere dem ind i fagmiljøet, og samtidig få særligt fagligt
kvalificeret assistance. Der var enighed om, at studienævnet eller enkelte medarbejdere
fortsat bør kunne anmode instituttet om at ansætte filosofistuderende til at løse enkelte,
veldefinerede opgaver. Samtidig var man enig om, at dette ikke er nogen nedvurdering af
den hjælp, som instituttets medarbejdere yder, og at det generelt kan være en fordel med
mere ensartede og centraliserede arbejdsgange.
Reduktionen af antallet af tutortimer blev af samtlige studienævnsmedlemmer opfattet som
helt uacceptabel, og der var enighed om, at der ikke vil kunne gennemføres et
introduktionsforløb af blot tilnærmelsesvis samme kvalitet som hidtil. SHK påpegede, at den
ny praksis på området er i direkte modstrid med resultaterne af en lang udviklingsproces,
hvor der ikke mindst på opfordring af institutledelse og fakultet er sket en
professionalisering og udvidelse af tutorordningen, som er blevet evalueret mere og mere
positivt. SHK lovede at tage kontakt til dekan og prodekan for uddannelse, hvilket
efterfølgende er sket.
Ad11: Ny bachelorstudieordning, fortsat
Der har været 2 arbejdsmøder, og man gennemgik SHKs referat fra sidste møde. Der var
enighed om at lade referatet gå videre til arbejdsgrupperne. Der vil blive indkaldt
præciseringer til papiret inden for 10 dage.
Ad12: Rettelse til BA-studieordning.
Fakultetet har gjort opmærksom på, at der mangler 3 timer på fjerde semester på
bacheloruddannelsen for at opfylde 12-timers garantien. Det blev besluttet, at tilføje 2
øvelsestimer til moderne filosofi 2b og 1 time til øvelser i akademiske arbejdsformer.

Ad 13: Eventuelt.
Der er fremkommet klager over, at eksamensresultater er op til 3 uger forsinkede. SHK har
indskærpet over for underviseren, at tidsfristen skal overholdes.
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