Referat af møde med Filosofis aftagerpanel den 29.10.2020
Tilstede: Kirsten From, adjunkt DTU; Mads Nissen, Louis August Jonas Foundation; Emma
Limkilde (Infomedia). Desuden Institutleder Jens-Erik Mai, SN-VIP Morten E. J. Nielsen og
uddannelsesleder for Filosofi, Leo Catana.
Referent: Leo Catana.
Mødet blev afholdt over zoom pga. Covid-19. Efter en kort præsentationsrunde redegjorde
uddannelsesleder Leo Catana for Covid-19 og dens praktiske betydning for Filosofis
uddannelser i 2020, herunder de didaktiske og digitale løsninger, der er indført for at videreføre
undervisningen til trods for pandemien.
Langt størsteparten af tiden blev brugt på at drøfte en ny KA-ordning, der kan træde i kraft
1.9.2022. Vi forklarede, at vi ønskede at udvikle en KA-ordning, der kunne tiltrække et større
antal KA-studerende end den nuværende, og som kunne tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Faggruppen for Filosofi havde udviklet to modeller til en ny KA-ordning, og begge modeller
var blevet fremsendt til aftagerpanelets medlemmer forud for mødet. De to modeller ligner dog
hinanden, idet de begge lægger op til en KA-uddannelse med fire faste 15 ECTS-moduler, der
alle er indholdsmæssigt pluralistiske, sådan at studerende med forskellige faglige præferencer
får mulighed for at se sig selv i uddannelsen. Der blev også redgjort for et ønske om at give
mere plads til de studerendes selvstændige interesser på KA-uddannelsen, dels afspejlet i et
ønske om at øge den relative mængde af selvstændigt valgt pensum i forhold til det
obligatoriske pensum, og dels afspejlet i et ønske om at bruge en del af undervisningstiden på at
underviseren forholder sig mere direkte til den enkelte studerendes arbejde. Desuden er der et
ønske om at indføre en art mini-praktik, som via afgrænsede opgaver løst af en ekstern partner
(fx undervisningsopgaver i gymnasium) kan give studerende en bedre kontakt til
arbejdsmarkedet.
Selv om kun tre personer deltog på aftagerpanelmødet, modtog vi feedback af meget høj
kvalitet, især fordi de fremmødte repræsenterede to vigtige dele af arbejdsmarkedet for filosofis
kandidater, nemlig arbejdspladser, hvor stabs- og undervisningsfunktioner for kandidater i
filosofi var vigtige. De fremmødte fra aftagerpanelet gav alle opbakning til den pluralistiske
model for en KA, som faggruppen havde anbefalet forud for mødet med aftagerpanelet.
Aftagerpanelet roste også flere andre aspekter til forslaget til en ny KA: Pluralismen i hvert
modul er relevant for det typiske arbejdsmarked for kandidater i filosofi, hvor evnen til at
overskue og kombinere forskellige perspektiver er efterspurgt. Panelet roste også bestræbelsen
på at bringe undervisere og studerende tættere sammen, fordi den nærhed er vigtig for
studerendes fastholdelse og motivation. Forsøget på at indføre opgaveløsning for en ekstern part
blev også vel modtaget. Panelet forslog desuden et tema, teknologi, som vil blive bragt med
tilbage til ad hoc-udvalget, der arbejder med den nye KA-ordning.
Efterfølgende blev hovedpunkterne i årets uddannelsesredegørelse for Filosofi fremlagt. Også
det materiale havde været fremsendt forud for mødet.
Alt i alt var et godt og konstruktivt møde med mange meget kvalificerede input til
filosofiuddannelserne.
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