Filosofisk Studienævn
Syddansk Universitet

17. april 2013
SHK/wr

Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 3. april 2013, kl. 9.00.
Tilstede: Søren Harnow Klausen (SHK), Anne-Marie S. Christensen (AMSC), Peter Wolsing (PW).
Studenterrepræsentanter: Michael Brande Overgaard (MBO), Tor Petersen (TP) og Jörn Wamser
(JW).
Ad. 1:. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad . 2:. Godkendelse af referat fra møde den 20. februar 2013.
Dagsordenen blev godkendt efter følgende rettelser indsendt af Peter Wolsing: ad 8: tredje linje efter
mhp. ”Filosofihistorie 1b” rettes til ”Klassiske tekster 1”. Fjerde linje efter ”1a” tilføjes ”og 1b”.
Ad . 3: Meddelelser.
a) Studienævnet søger midler til mindst 3 aktiviteter under De studerende i Centrum. Det drejer sig
indtil videre om midler til studenterhjælp som under supervision af studielederen skal understøtte
arbejdet mellem studienævn og aftagerpanel i forbindelse med udarbejdelse af en ny
studieordning for BA-uddannelsen i filosofi, 25 studentermedhjælpstimer og 0,2 SKT VIP.
Desuden søges om studenterhjælp som skal sikre at studerende på BA-uddannelsens 3. semester
fortsat har en velfungerende læsegruppe, 15 studentermedhjælpstimer og 0,2 SKT VIP. Endelig
søges om Videreudvikling af evalueringsskemaer og evalueringsprocedurer15
studentermedhjælpstimer og 0,2 SKT VIP.
b) Faglig vejleder Thomas Hansen har opsagt sit job pr. 1. maj, og Susanne M.J. Tinley blev ansat i
stillingen fra 1. marts.
c) Studienævnet har godkendt SHK´s forslag til et kritisk høringssvar på ”Incitamenter til fremme af
undervisningen og anerkendelse af god undervisning”.
d) Efter studienævnsmødets afholdelse er fagrådets faglige hyttetur den 12. – 14. april med emnet
”om seksualitet og køn” blevet aflyst pga. for få tilmeldinger. Til erstatning vil der blive afholdt et
arrangement om samme tema på campus.
e) Skrivelse fra fakultetet med orientering om, at der er sket en tydeliggørelse af direktionens
beslutning om, at alle studier skal tilbyde 12 timers undervisning pr. semester. Dvs. at alle
bachelorstuderende i alle semestre undtaget BA-projektsemestret og semestre med obligatoriske
praktikforløb, skal have mindst 12 timers undervisning. For filosofi burde der ikke være
problemer med at nå målet.

f) Der er opslået 7 ph.d.-stipendier ved instituttet, herunder også inden for filosofi. Opslagene kan
ses på SDUs hjemmeside.
g) Tutor- og instruktorstillinger med henblik på ansættelse i efteråret forventes opslået medio april.
h) AMSC har deltaget i instituttets klyngemøde vedr. rekvisitioner for efteråret; filosofi fik godkendt
rekvisitionen.
i) Der er efterfølgende bevilget et halvt kursus inden for Teoretisk filosofi med Stig Børsen Hansen
”Logik og sprog i Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus”.
j) SHK er inviteret til at holde oplæg i Uddannelsesrådet om det fælleshumanistiske kursus i
Videnskabsteori 1
Ad . 4:. Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
2013-13: Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg i Videnskabsteori 2. Der forelå
dokumentation for tidligere sygdom, der havde influeret på eksamensresultaterne. Bevilget.
2013-14: Ansøgning om dispensation til 6. eksamensforsøg ved speciale. Dispensation blev bevilget
under forudsætning af indlevering af lægelig dokumentation for sygdom.
2013-15: Ansøgning om dispensation til 4. eksamensforsøg i Logik. Dispensation blev bevilget under
forudsætning af indlevering af lægelig dokumentation for sygdom.
2013-16: Ansøgning om at aflægge hovedparten af bachelortilvalgets eksaminer i august måned i
forbindelse med reeksamen. Ikke bevilget, da reeksamen er forbeholdt tidligere dumpede studerende
samt studerende, der har været ramt af sygdom ved den ordinære eksamen.
Ad . 5: Andre ansøgninger.
Henvendelse fra redaktionen ved Refleks om et mindre beløb til en reception den 4. april.
Studienævnet stillede et garantibeløb på 250 – 500 kr., men går ud fra at instituttet står for udgiften.
Endelig kan ansøgningen sendes til De studerende i Centrum.
Ad . 6: Godkendelse af pensum forår 2013.
De indleverede pensa blev godkendt. Studienævnet indskærper, at pensum skal indleveres i et
acceptabelt format, dvs. at de relevante oplysninger (tekster og sidetal) gives i et særskilt,
overskueligt dokument.
Ad . 7: Undervisningspris 2013.
Forslag til indstilling skal sendes til SHK senest ultimo april. Eksempel til indstilling kan fås ved
Wibke Rickers.
Ad . 8: Ændring af kandidatstudieordning - indførelse af grenseminar.
For at gøre det lettere at fastlægge og kompensere grenkoordinatorernes arbejdsindsats, indføres et
grenseminar i kandidatstudieordningen med 0,5 ECTS. Der vil blive afholdt et grenseminar hvert
semester på 0,5 SKT.
Ad . 9: Fastlæggelse af regler og procedurer for ændringer af petitum.
a) Valgfag: Petitumaflevering gælder samtidig som eksamenstilmelding. Petitum udarbejdes i
samråd med underviseren – der skal som hovedregel opgives ca. 150-200 sider fra kursets
kernepensum (altså den fælles kursuslitteratur) og ca. 100-150 sider med særlig relevans for
den valgte problemstilling (dvs. tekster som ikke indgår i den fælles kursuslitteratur, og som

kan være forslået af den studerende selv, men også af underviseren), i alt 300-350 sider. Det
skal af petitum fremgå præcis hvilke tekstudsnit det drejer sig om, med sidetal og antal sider.
Emne og problemformulering aftales også med underviseren og kan præciseres og modificeres
frem til afleveringen, så længe det overordnede emne og petitum ligger fast.
b) BA-projekt: Petitumaflevering gælder ligeledes som eksamenstilmelding. Petitum kan
ændres undervejs; større ændringer skal godkendes af studienævnet, mindre (< 100 sider) kan
godkendes af vejlederen alene. Tilmelding til BA-seminar gælder ikke som tilmelding til BAprojekteksamen. På petitum (litteraturlisten, som vedhæftes forsiden) skal også angives
nøjagtige sidetal og -antal
c) Sidstnævnte tekst vedr. BA-projekt skal indføjes i den kommende studieordning.
d) Der var enighed om at kursernes pensum skal lægges på nettet.
Der var enighed om JWs forslag om at udnytte muligheden for at lægge relevante oplysninger på
Blackboard.
Ad . 10: Forslag til pjece om filosofistudiet i Odense.
Der var enighed om at starte med at skrive en tekst om bacheloruddannelserne og så senere vurdere i
hvor stort et oplag, den skal trykkes, idet en ny studieordning er under udarbejdelse.

Ad . 11: Planlægning af undervisning i efterårssemesteret 2013, herunder Fællesudbud.
Petita og fællesudbud vil blive behandlet mellem møderne.
Ad . 12: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 11.05
Søren Harnow Klausen
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

