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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 4. september 2013, kl. 9.00.
Tilstede: Caroline Schaffalitzky (CSM) Studienævnsformand, Anne-Marie S. Christensen (AMSC),
Peter Wolsing (PW). Studenterrepræsentanter: Michael Brande Overgaard (MBO), Tor Petersen
(TP) og Jörn Wamser (JW). Faglig vejleder Susanne M.J. Tinley. Desuden deltog Søren Harnow
Klausen (SHK) i punkterne 6 og 7.
Punkterne blev behandlet i følgende rækkefølge: 1-5, 8-13, 7, 6, 14.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Tillægsdagsorden: Pkt. 12: Dato for julefrokost. Pkt. 13: Studie- og undervisningsmiljø
vurdering. Herefter er pkt. 14: Eventuelt.
Rettelse til overskriften i pkt. 6: ”kandidat” udskiftes med BA. Rettelse til overskriften i pkt.
10: ”Kandidatstudieordning” udskiftes med Kandidattilvalg-studieordning.
Ad 2: Godkendelse af referat fra møde den 26. juni 2013.
Referatet blev godkendt med følgende rettelse: Ad 5 andet afsnit efter studerende: ”den
første aften” slettes.
Ad 3: Meddelelser.
Studienævnsformanden meddelte:
a) Fakultetet har fremsendt Notat om implementering af delpolitikker.
b) Fakultetet har fremsendt oversigt over imødekomne ansøgninger til projekter under ”De
studerende i centrum”. Filosofi fik bevilget 4 ud af 5 ansøgninger: 1. Udvikling af
tutorordning for studerende på 1. semester på filosofi. 2. Studentermedhjælp som under
supervision af studielederen skal understøtte samarbejdet mellem studienævn og
aftagerpanel i forbindelse med udarbejdelse af en ny studieordning for BA-uddannelsen i
filosofi. 3. Studentermedhjælp som skal sikre at studerende på filosofi BA-uddannelsens
3. semester fortsat har en velfungerende læsegruppe. 4. Videreudvikling af
evalueringsskemaer og evalueringsprocedurer.
c) Danmarks Akkrediteringsinstitution har fremsendt udkast til vejledning til
uddannelsesakkreditering til høring.
d) Årshjul for studienævnets arbejdsopgaver.
e) Cecilie Louise Worm er blevet ansat som studiemiljøkoordinator med 10 timer.
f) Det har været nødvendigt at supplere aftagerpanelet, som nu har følgende medlemmer:
Karl H. Jørgensen, Ulla Wiborg Johansen, Mikkel Holm Sørensen, Michael Skaaning,
Helle Thylkjær Henriksen og Morten Hansen. Susanne M.J. Tinley er observatør. Anders

Hee Nørbjerg Poulsen er ansat som studentermedhjælp og skal understøtte samarbejdet
mellem studienævn og aftagerpanel i forb. med udarbejdelse af ny BA studieordning.
g) Pædagogik meddeleler, at faget gymnasiepraktik fremover udbydes i 2. semester.
h) Fakultetet har fremsendt en oversigt over studieledere pr. 1. januar 2013 – 31. dec. 2013.
i) Anne-Marie S. Christensen meddelte, at hun i sin egenskab af grenkoordinator har
arrangeret 4 studiegruppemøder i dette semester.
Ad 4: Ansøgninger fra studerende. (Lukket punkt)
Journalnr. 2013-30 fik afslag på ansøgning om merit i forbindelse med BA-projekt. Fik
dispensation til at aflevere BA-projekt til februar.
Journalnr. 2013-31fik på baggrund af dokumentation for sygdom 4. gangs dispensation og
udsættelse af tidsfrist for førsteårsprøven.
Journalnr. 2013-32 31fik på baggrund af dokumentation for sygdom 4. gangs dispensation
og udsættelse af tidsfrist for førsteårsprøven.
Journalnr. 2013-33 fik afslag på ansøgning om merit på bacheloruddannelsen.
Journalnr. 2013-34 fik godkendt projekt på kandidatuddannelsen.
Ad 5: Andre ansøgninger.
a) Ansøgning fra Fagrådet om bevilling til vedligeholdelse af fagrådslokalet blev
imødekommet med 500 kr.
b) Ansøgning fra tutorerne om bevilling til bustransport til rusturen blev bevilget.
c) Ansøgning fra Medier om tilskud til et foredrag for de studerende ved Medier og Filosofi
blev imødekommet under forudsætning af at Filosofis kandidatstuderende kunne deltage
i arrangementet.
d) Efterfølgende er det blevet meddelt, at Medier har fået tilstrækkelig med midler fra
Kulturstudier og ikke behøver tilskud fra Filosofi også.
e) Ansøgning fra studerende om refusion af togbillet til deltagelse i konference blev
bevilget.
.
Ad 6: Ny BA-studieordning.
a) CSM meddelte, at studieordningen skal være færdig omkring den 1. november for at
kunne nå igennem de forskellige godkendelsestrin.
b) Der skal yderligere udarbejdes studieordninger til BA-sidefag og Kandidat-sidefag.
c) Der skal udarbejdes skabeloner med semesterinddeling, eksamensbestemmelser, ECTS
og timetal pr. semester. I den forbindelse er der bevilget 15 timers skrivearbejde til
Susanne M.J. Tinley.
d) Studienævnet drøftede udkast til fagelementerne. Der blev set efter uafsluttede
diskussioner i udkastene og taget stilling til en sådan for praktisk filosofi. Det blev også
besluttet at arbejde på udjævning af forskelle i opbygning af fagelementer,
indholdsbeskrivelser og detaljering af disse. I forlængelse af denne diskussion fandt
studienævnet at udkastet for Argumentationsteori og Logik var for specifikt og med
fordel kan formuleres som eksempler på hvordan man kan udmønte indholdskravene.
e) Studienævnet besluttede at bede arbejdsgrupperne gå videre med beskrivelserne efter
tilbagemeldinger fra medlemmer af studienævnet.

Ad 7: Synliggørelse af kandidatuddannelsen.
SHK har i sin tid som Studienævnsformand forpligtet sig over for dekanen til at synliggøre
kandidatuddannelsen, således at der blev mulighed for at tiltrække flere studerende.

Endvidere lå der i aftalen forpligtelse til at se på nøgletal og udvikle en engelsksproget
uddannelse.
Ad 8: Overbygningsudbud.
a) I efterårets udbud er et kursus blevet reduceret til ½ SKT og et andet kursus er blevet
reduceret til et seminar.
b) For foråret har følgende undervisere ønsket at have et overbygningskursus: Signe
Wolsgaard Krøyer, Søren Harnow Klausen, Peter Wolsing, Nikolaj Nottelmann og
Cynthia M. Grund.
Desuden har Kasper Støvring, Søren Engelsen og Christian Benne også meddelt forslag.
c) Studienævnet drøftede principper for kursusudbud generelt, samt principper for
oprettelse af kurser i tilfælde af få tilmeldte. De studerende i studienævnet og
grenkoordinatorerne ser sammen på udbuddet for bl.a. at sikre fagspredning og dækning
af grenenes behov. Underviserne vil desuden blive opfordret til at koordinere emner med
fagrådet.
d) Forslag om at der minimum skal være 1 ½ år mellem at et kursus kan gentages blev
vedtaget.
Ad 9: Forslag til datoer for efterårets studienævnsmøder.
Følgende datoer blev besluttet: 9. oktober, 13. november og 11. december.
Ad 10: Ændring i § 42 Kandidattilvalg-studieordning.
Der var følgende ændring: § 42 g) censur: 2 interne eksaminatorer
Ændringen blev vedtaget.
Ad 11: Økonomi.
Taget til efterretning.
Ad 12: Dato for julefrokost.
Forslag om at afholde julefrokost den 6. december blev vedtaget. Comenius er optaget den
dag indtil kl. 18, herefter er lokalet reserveret til filosofi.
Ad 13: Studie- og undervisningsmiljøvurdering.
a) Studienævnet fandt ikke, at der på baggrund af den foreliggende rapport kunne drages
konklusioner om studiemiljøet ved Filosofi.
b) Man tager emnet op ved næste møde for at beslutte, om der skal søges midler fra
”Studerende i centrum” til en intern undersøgelse.
Ad 14: Eventuelt.
Maria Kyung Overgaard skal spørges om hun vil udarbejde en afleveringsvejledning for
hjemmeopgaver.
Mødet sluttede kl. 12.05
Caroline Schaffalitzky
Studienævnsformand

Wibke Rickers
Referent

