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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 26. juni 2013,
kl. 12.00.
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. Referent Wibke Rickers. Desuden deltog Caroline Schaffalitzky de Muckadell
(CSdM) i punkterne: 1-3, 8-14.
Fraværende: Tor Pedersen
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 14 Mødedatoer i efteråret.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 24. april 2013.
Referatet blev godkendt.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden meddelte:
a) Fremover vil de nye studerende kun modtage et ”Velkommen” brev og en oversigt over
introduktionsdagene den 27. – 30. august. Der vil blive oprettet en side på filosofis
hjemmeside med øvrige informationer, som vil være tilgængelig for alle.
b) Til næste møde skal ”Synliggørelse af kandidatuddannelsen” på dagsordenen.
c) Der er blevet ansat 2 ph.d.-studerende inden for filosofi: Signe Helene Wolsgård Krøyer
med projekt om håb, med Anne-Marie S. Christensen som vejleder, og Rolf Hvidtfeldt
Larsen med afhandling om tværvidenskabelighed og forklaring, med Nikolaj Nottelmann
som vejleder.
d) Anna Cornelia Ploug er ansat som instruktor i Metafysik og Erkendelsesteori og Magnus
Hoffmann er ansat til Videnskabsteori 2.
e) Der er bevilget ekstra tutortimer til Filosofi, dog stadig langt færre end der er behov for.
Der ventes på svar fra fakultetet vedrørende ansøgning til ”Studerende i centrum”-puljen.
f) Stillingerne som studiemiljøkoordinator skal skal genopslås.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende. (Lukket punkt)
Journalnr. 2013-25 søgte om udsættelse af BA-projekt mundtlige del pga. udlandsophold
eller Skype. Blev opfordret til Skype-modellen.
Journalnr. 2013-26 søgte om forlænget afleveringstid med BA-projekt, fik afleveringsfrist 1.
februar.
Journalnr. 2013-27 fik godkendt bogliste til kandidatspeciale.
Journalnr. 2013-28 søgte dispensation til 4. eksamensforsøg. Blev bedt om at aflevere
lægelig dokumentation.
Journalnr. 2013-29 fik godkendt studieplan.
Ad 5: Andre ansøgninger.
Ansøgning om 500 kr. til deltagelse i Copenhagen Summer School blev bevilget.

Ansøgning fra tutorer om pizza til de nye studerende den første aften blev bevilget med et
loft på 4.000 kr.
Ad 6: Forårets evalueringer. (Lukket punkt)
a) Taget til efterretning. Ved en beklagelig fejl er overbygningskursus om Kierkegaard ikke
blevet evalueret.
b) Instruktorer skal fremover evalueres.

Ad 7: Tilbagemeldingsskemaer fra censorer for vintereksamen. (Lukket punkt)
Taget til efterretning.
Ad 8: Forslag om rettelsesblad vedr. Synopsis i studieordning for kandidatuddannelsen.
Grenkoordinator.
a) Formulering vedr. Synopsis skal overføres fra kandidatstudieordning 2007 rev. 2009 til
den nugældende fra 2011. Underviserne skal informeres om problemformulering og
Synopsis skal med på faggruppemøde.
b) Grenseminar skal indarbejdes i hvert semester med 3 dobbelttimer, 0,5 SKT.
Ad 9: Optag og planlæggelse af studiestart.
SHK og CSdM har holdt møde med tutorerne.
Ad 10: Studiepraktik.
Den 23.-25. oktober inkl. afholdes Studiepraktik. Der skal bruges øvelsestimer og enkelte
ældre studerende skal holde et mindre foredrag.
Ad 11: Økonomi.
Oversigten blev taget til efterretning.
Ad 12: Eventuelt.
Der var intet.
Ad 13: Ny konstituering af studienævn.
Søren Harnow Klausen stopper den 30. juni som Studienævnsformand og Studieleder.
Rektor har efter indstilling fra de videnskabelige repræsentanter i Filosofisk Studienævn og
anbefaling fra dekanen godkendt, at adjunkt Caroline Schaffalitzky de Muckadell udpeges
som repræsentant for de videnskabelige medarbejdere indtil nyvalg finder sted.
Studienævnet valgte herefter Caroline Schaffalitzky de Muckadell som
Studienævnsformand. Michael Brande Overgaard blev valgt som næstformand.
Studienævnet indstillede til dekanen, at Caroline Schaffalitzky de Muckadell blev udpeget
som Studieleder.
Ad 14: Datoer for efterårets møder.
CSdM vil sende forslag til datoer til studienævnsmedlemmerne.
Mødet sluttede kl. 14.25
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

