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Referat af møde med Filosofis Aftagerpanel den 3.11.2021
Tilstede: Kristoffer Lindhardt Weiss, Peter Massen, Studieleder Henrik
Søndergaard, SN-VIP Morten Nielsen, Uddannelsesleder Leo Catana
Referent: Leo Catana
Mødet blev afholdt over zoom. Efter en kort præsentationsrunde blev
følgende emner drøftet:
1) Dimittendledighed og arbejdsmarkedsudvikling
Henrik Søndergaard fremlagde data for dimittendledighed for Filosofis BA
og KA. Dimittendledigheden over de sidste tre år har gennemsnitligt ligget
på 26% for Filosofis kandidater, hvilket er for højt.
Kristoffer Lindhardt Weiss foreslog etableringen af et Erhvervsnetværk for
Filosofi, for ad den vej at lette overgagen fra kandidatuddannelsen til
arbejdsmarkedet uden for forskning og undervisning. Forslaget er siden
fulgt op med et forslag fra Kristoffer Lindhardt Weiss til sådan et netværk,
som SN-VIP, uddannelseslederen og studielederen arbejder på at
virkeliggøre i 2022.
2) Optag på vores BA, september 2021
Henrik Søndergaard forklarede, at næsten alle ansøgere optaget på Filosofis
BA kommer ind på deres førsteprioritet. Adgangskvotienten var sidst på 9,0.
Der blev optaget ca. 45% kvinder, ca. 55% mænd, i 2021. Han redegjorde
også for en halvering af frafaldet på Filosofis BA, hvad der muligvis er et
positivt resultat af indførelsen af en mentorordning for alle
filosofistuderende samt individuel feedback på to individuelle øvelser på
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hvert kursus. Aftagerpanelet var positivt stemt over at høre om de
ændringer.
3) Ny KA-studieordning med gyldighed fra 1.9.2022
Den nye KA-studieordning havde været fremsendt til aftagerpanelet forud
for mødet. Morten Nielsen og Leo Catana præsenterede studieordningens
overordnede mål (tiltrække flere studerende, reducere
dimittendarbejdsløsheden). Aftagerpanelet var positivt stemt over for
ordningens struktur og indhold, især blev der kvitteret positivt for
indførelsen af portfolio-eskamen, der giver de studerende mulighed for at
løse en mindre opgave for en ekstern partner som del af eksamen.
4) Procedure for fornyelse af aftagerpanelerne
Henrik Søndergaard informerede om etablering af nye aftagerpaneler,
herunder for principperne herfor; der vil blive lagt vægt på at Aftagerpanelet
er et forum for aftagere, dvs. mennesker med ansættelsesansvar.
Principperne for det nye aftagerpanel blev godt modtaget af det nuværende
panels medlemmer.
5) Eventuelt
Morten Nielsen spurgte panelet, om vi kan fjerne kravet om engelsk på Bniveau ved optagelse på vores BA: Alle STX-studerende har engelsk på Bniveau. Forslaget blev positivt modtaget.
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