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Referat fra møde i Filosofisk Studienævn onsdag den 20. februar 2013, kl. 9.15.

Tilstede: 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).
Søren Harnow Klausen bød velkommen til den nye studenterrepræsentant Jörn Wamser.

Ad 1: Valg af næstformand.
Michael Brande Overgaard blev valgt til næstformand.
Ad 2: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tillægspunkterne: Pkt. 15: Polariseringer i karaktergivningen,
Pkt. 16: Initiativer vedr. Studerende i Centrum, herefter er Eventuelt pkt. 17.

Ad 3: Godkendelse af referat fra møde den 14. november 2013.
Referatet godkendtes.
Ad 4: Meddelelser.
a) SHK meddelte, at han ikke genopstiller til studienævnet næste år. I efteråret er SHK en
del af tiden i USA, og i den forbindelse vil der blive søgt tilladelse hos rektor og dekan
til, at Caroline Schaffalitzky træder ind i studienævnet i SHKs sted. Ved sidste valg blev
Caroline Schaffalitzky valgt til studienævnet, men måtte af forskellige årsager udtræde
og fra september 2011 kom Anne-Marie S. Christensen ind. Caroline Schaffalitzky er
villig til at overtage posten som studieleder og studienævnsformand. Det sidste sker ved
valg blandt studienævnets medlemmer.
b) Den 6. marts er der rekvisitionsmøde med instituttet.
c) I august bliver der opslået en lektorstilling, ligesom der snarest vil blive opslået et ph.d.
stipendium.
SHK har gjort instituttet opmærksom på behovet for en nyansættelse inden for området
filosofihistorie og eller kontinentalfilosofi. Det kan pga. andre presserende
ansættelsessager ikke iværksættes i dette semester, men behovet er taget ad notam.
d) Forslagene til ny BA-uddannelse skal gennemgås igen mhp. ECTS,
eksamensbestemmelser mv.
e) Der er Valg Undervejs den 27. februar og Åbent Hus på SDU i Odense den 2. marts.
Faglig vejledere Thomas Hansen og Susanne M.R. Tinley er tilstede.
f) Opfordring fra fakultetet om at gennemgå markedsføringssiderne vedr.
bacheloruddannelsen (de orange sider).

Ad 5: Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Journalnr. 2013 – 3 ansøgningen blev sendt til eksamenskontoret til videre behandling.
Journalnr. 2013 – 6 fik på baggrund af lægelig dokumentation for sygdom i familien
dispensation til at aflægge en eksamen i august,.
Journalnr. 2013 – 7 fik afslag på ansøgning om dispensation til at få slettet et
eksamensforsøg ved reeksamen pga. ferie. Dispensation blev afvist da eksamensplanen
havde været opslået med forbehold for ændringer, og der ikke er ferie i februar.
Journalnr. 2013 – 8 fik godkendt kandidatspeciale og bogliste.
Journalnr. 2013 – 10 fik dispensation til at aflægge reeksamen.
Ad 6: Andre ansøgninger.
Journalnr. 2013 – 9. Ansøgning om at få betalt rejser i forbindelse med deltagelse i 5 møder i
Århus blev godkendt, da det har relation til den studerendes kandidatuddannelse.
Ad 7: Ny bachelorstudieordning.
Studienævnet har vedtaget at benytte SHKs fremlagte forslag som ramme for den kommende
studieordning. Det præcise antal timer på de enkelte semestre o. lign. henstår.
Før det kommende studienævnsmøde den 13. marts vil der blive indkaldt forslag til
emner/områder, og hvad der skal dækkes i disciplinforslagene.
Ad 8: Planlægning af undervisning i efterårssemesteret 2013.
SHK vil være i USA i starten af semesteret. Ligeledes vil Esben Nedenskov Petersen være
bortrejst og Søren Engelsen foreslås at overtage Metafysik. Stig Børsen forventes at varetage
Erkendelsesteori. Jørgen Hass vil blive kontaktet mhp. Filosofihistorie 1b. Filosofihistorie
1a varetages af Peter Wolsing. Videnskabsteori 2, Filosofiske grundbegreber og Moderne
filosofi 1a varetages af Jens Hebor.
På kandidatuddannelsen vil Caroline Schaffalitzky varetage et kursus ”Filosofi med børn”.
Flere kurser er ved at blive fastlagt.
Ad 9: Evaluering fra kurser i efterårssemesteret.
Der var overordentlig mange positive tilbagemeldinger fra Erkendelsesteori. Dog var der
gennemgående kritik af Laurence BonJour: Epistemology. Classic Problems and
Contemporary Responses. Rowman & Littlefield.
Mht. de øvrige evalueringer vil studienævnsformanden kontakte de pågældende undervisere
blandt andet med en henstilling om en større grad af koordinering og en indskærpelse af, at
underviserne ikke må meddele de studerende, at der ikke vil blive eksamineret i en bestemt
del af pensum, fordi den ikke blevet gennemgået – og at kurserne generelt skal tilrettelægges
således, at de kan gennemføres nogenlunde planmæssigt.
Der kom forslag om, at studienævnet opretter et sted på Blackboard, hvor der lægges
pensum og litteratur fra alle kurser.
.
Ad 10: Høring om hjælpemidler til skriftlige og mundtlige eksaminer.
Studienævnet fortsætter med de vedtagne hjælpemidler. Imidlertid vil de studerende ved de
næste mundtlige eksaminer med forberedelsestid efter al sandsynlighed medbringe bærbar

pc. Derfor skal der tages kontakt til IT-service for om muligt at få stoppet adgang til trådløst
netværk i forberedelseslokalet.
Ad 11: Høringssvar vedr. De studerende i centrum.
Studienævnet stillede sig kritisk over for ideen om et særligt ”kollegium for excellente
Undervisere”. SHK udarbejder et høringssvar
Ad 12: Nye rammer for studienævnets økonomi.
Studienævnet vil fremover få omtrent de samme midler til rådighed som hidtil, idet
instruktorer og studentermedhjælp ikke skal betales af studienævnets annuum. Som noget
nyt skal studienævnet også forvalte en pulje til gæsteforelæsere.
SHK vil kontakte instituttet mhp. at få støtte til en større ekskursion for de studerende til en
konference i Grækenland.
Ad 13: Engelsksproget kandidatuddannelse.
SHK blev i forbindelse med uddannelsesberetningen for 2012 opfordret til at arbejde på at
oprette en engelsksproget kandidatuddannelse. Studienævnet så positivt på ideen. Dele af
den eksisterende kandidatuddannelse vil kunne indgå i den ny uddannelse, for så vidt der
undervises på engelsk. AMSC gjorde opmærksom på ulemperne ved at undervise på
engelsk.
Ad 14: Informationsveje til studerende i forbindelse med studieordningsændringer.
Foruden filosofis hjemmeside og filosofilisten vil SHK oplyse om rettelsesblade på
Facebook.
Ad 15: Polarisering i karaktergivningen.
MBO havde udarbejdet en oversigt over karakterforskelle ved mundtlige og skriftlige
eksamensformer. Det er tydeligt, at studerende i velfungerende læsegrupper klarer sig
generelt godt. For at hjælpe flere studerende, vil der blive ansat instruktorer til at samle op
på læsergrupperne i 3. og 4. semester. Det store antal meget lave karakterer ved de
mundtlige eksaminer tyder på, at en del studerende spekulerer i reeksamen. Studienævnet
finder dette meget uheldigt, både for de studerende selv, hvoraf kun en mindre del faktisk
består reeksamen, og for underviserne og uddannelsen, idet reeksamen er meget
resursekrævende, set i forhold til det meget beskedne udbytte.
Ad 16: Initiativer vedr. Studerende i Centrum.
Der vil blive søgt om studentermedhjælps timer til at inddrage aftagerpanel og hjælp med
den ny studieordning. SHK vil i begge tilfælde påtage sig rollen som VIP-tovholder.
AMSC foreslog hjælp til at etablere læsegrupper. Studerende opfordres til at sende forslag til
SHK eller AMSC.
Ad 17: Eventuelt.
Der var intet.
Mødet sluttede kl. 12.30
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