
Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi Kandidatuddannelse for F2022 
 
 
Generelle temaer (HJB): 

i. Skal vi til at undervise i temaer i stedet for tekster/forfattere? 
ii. I forlængelse heraf: Studerendes forberedelse. 
iii. Også i forlængelse af pkt. i: Er vores strategi i forhold til de fortsatte nedskæringer 

bæredygtig? 
iv. Store problemer på fjerde semester. 

8. semester 
 
(10/24; 42/37). 
 
Filosofisk Undersøgelse: 
Survey: Ok tal, men dog lidt udslag (en-to synes ikke at det har været godt nok). Kommentarerne 
efterspørger feedback og vejledning. 
SE: Kurset kørte fint. Men der mangler feedback. Overvej at slette én forelæsning for mere 
feedback (også gerne betalt – denne gang indvilgede underviserne i at respondere på én mail med 
spørgsmål per studerende). Antje overvejer at ændre indholdet. 
 
Specialisering i Anvendt Filosofi: 
Survey: Jeg tror, vi får brug for en udspecificering her for at have gavn af tal og kommentarer. Det 
svinger fra en del ”meget stort” til ”lille” og kommentarer virker til at angå specifikke undervisere. 
SE-KS: Godt fremmøde, også fra studerende, der ikke skrev i dette spor. Vejledning fuldt udnyttet. 
Synergi-effekt med FU. 
SE-POLØK: Også her ca. dobbelt så mange fremmødte som opgaveskrivende. Problemer med at 
stofmængden hver gang må reduceres pga besparelser – og der hver gang er tidspres for 
overhovedet at nå noget. 
SE-BÆR: Kun fire studerende, men velfungerende. En studerende giver ”kæmpe anbefaling” til 
ikke at undervise i tekster, men kun i problemer og ”ideer og litteratur omkring teksterne.” -> Jf. 
SUND (4. sm), jf. Poløk (2.sm). 
SE-ORG: Ironisk efterspurgte en studerende her mere gennemgang af primærlitteratur, da Finn 
netop havde gjort som anbefalet ovenfor. Mindre gruppe, god stemning. Bygget op omkring 
virkelig case på fødeafdeling (afdelingen responderede også godt på de studerendes tilgang). 
 
 
 
9. semester 
 
(3/9; 33/27). 
 
NB: Alle tre respondenter er fra Kulturlinjen. 
 
Survey: To virker tilfredse, én utilfreds. Hænger muligvis sammen med kommentaren: ”Ingen 
motivation efter specialet.” Dog værd at bemærke, at alle tre er negative overfor feedback-



forward. (Måske giver det spørgsmål dog ikke så meget mening længere, hvis vi betragter det som 
et spørgsmål om vejledning i virkeligheden). 
 
 
10. semester. 
 
(5/13; 38/31). 
 
Specialet: 
Survey: Noget uensartede oplevelser tilsyneladende. Dog alle ”Meget enige” eller ”Enige” i: ”Jeg 
var god til at strukturere min arbejdsindsats”. Et par kommentarer om manglende specialeseminar 
i april. 
2 ud af 5 har allerede fundet arbejde. 
 


