Referat af semesterevalueringsmøde
Evaluering af Anvendt filosofi, 1. + 3. + 5. semester, efterårssemestret 2016
Dato:
Kl.:

22. marts 2017
13.00

Til stede:

Lektor Henrik Jøker Bjerre
Skoleleder Nikolaj Stegeager
Studerende Clara Wolf, Martin Bruun Michaelsen, Laila Buus og Karina Esmine Ibsen
Skolesekretær Kathrine Vognsen
Studiesekretær Inger-marie Brun
Studienævnssekretær Mette Hvillum

Dagsorden:
1. Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact spørgeskemaundersøgelsen).
2. Diskussion af semestrets moduler, eventuelt projektforløb på semestret samt eksamen.
3. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret.
4. De studerendes status og videre færd (studiesekretæren medbringer et overblik)..
5. Eventuelt:

Noter
1.

Opfølgningsansvar

1. semester:
Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 13. januar
2017.
Der er blevet rykket 1 gang, den 1, og den 14. februar 2017.
Målingen blev lukket for besvarelser d. 7. marts 2017.
I alt har 27 valgt at deltage i undersøgelsen, 36 studerende har
ikke besvaret undersøgelsen. 5 studerende har besvaret delvist.
De 27 besvarelser giver tilsammen en svarprocent på 40
Sidste års svarprocent på samme semester var 70 % og i 2014
var den på 34 %
3. semester:
Evalueringsskemaet er udsendt til 48 studerende den 19. januar
2017.
Der er blevet rykket 2 gange, den 1. og den 14. februar 2017.
Målingen blev lukket for besvarelser d. 7. marts 2017.
I alt har 16 valgt at deltage i undersøgelsen, 31 studerende har
ikke besvaret undersøgelsen. 1 studerende har besvaret delvist.
De 16 besvarelser giver tilsammen en svarprocent på 33 %
Sidste års svarprocent på samme semester var 55 %
5. semester:
Evalueringsskemaet er udsendt til 39 studerende den 16. januar
2017.
Der er blevet rykket 2 gange, den 1. og den 14. februar 2017.
Målingen blev lukket for besvarelser d. 7. marts 2017
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I alt har 13 valgt at deltage i undersøgelsen
25 studerende har ikke besvaret undersøgelsen. 1 har besvaret
delvist
De 13 besvarelser giver tilsammen en svarprocent på 33 %
Sidste års svarprocent på samme semester var 65 %
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1. semester + BA sidefag:
Filosofiens problemer og grundbegreber:
Intet at bemærke. Kun positive kommentar
Etik:
Intet at bemærke. De studerende fik et stort udbytte af modulet
Logik og argumentationsteori:
Meget positive tilbagemeldinger. Der er sket tydelig fremgang på
modulet siden sidst
Virkelighed og erkendelse / PBL:
Intet at bemærke. De studerende har overvejende positive
kommentarer til modulet.
Generelt:
Der er generelt meget gode kommentarer til dette semester. De
studerende beskriver semestret som et godt semester med
kompetente undervisere, både fagligt og pædagogisk.

3. semester:
Videnskabsfilosofi:
Grundbogen fungerede ikke helt som forventet. Hverken for
underviseren eller de studerende. De var forvirring omkring hvad
Videnskabsfilosofi er og hvor grænsen går for hvad
Videnskabsfilosofi er?
Der var ikke klarhed over hvad projektworkshoppen gik ud på. Det
skulle være meldt klart ud at det var en gruppedannelsesdag. De
studerende skal hjælpes mere på vej ift. gruppedannelse.
Begrebsanalyse, dagligsprogsfilosofi og fænomenologi
Middel tilfredshed. De studerende føler ikke, at de var klædt på til at
deltage i en eksamen. Der manglede sammenhæng mellem de
forskellige emner og en grundigere indførelse i emnerne. De
studerende mener ikke, at der var tilstrækkeligt fagligt grundlag for, at
kunne bestå denne eksamen.
Det skal gentænkes hvordan vi får lavet en større sammenhæng i
modulet til efteråret, hvor det skal køre en sidste gang.
Denne tilbagemelding fra de studerende, bekræfter studienævnet i, at
beslutningen om at afskaffe dette modul i den nye studieordning var
rigtig.

Modulkoordinator skal
informeres om denne
tilbagemelding, så dette
kan blive ændret til
næste gang modulet
skal køre.

Modulkoordinator skal
informeres om denne
tilbagemelding, så dette
kan blive ændret til
næste gang modulet
skal køre.

Dialog og rådgivning:
Har en overordnet positiv respons. God sammenhæng i modulet
mellem teori og praksis. Gode undervisere.
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5. semester:
BA projekt:
Det skal overvejes at samle de studerende i starten af semestret. Der
skal opfordres til at have læsegrupper.
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Se under pkt. 2
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1. semester: Ved studiestart – 74 studerende
Efter udmeldelser inden 1/10 – 68 studerende
Ved udgangen af 1. semester – 62 studerende (Ikke alle er aktive) På
sidefag – 3 studerende

Modulkoordinator skal
informeres om denne
tilbagemelding, så dette
kan blive ændret til
næste gang modulet
skal køre.

3. semester: Ved studiestart – 47 studerende
Ved udgangen af 3. semester – 44 studerende (ikke alle er aktive)
5. semester: 19 studerende skrev bachelorprojekt i E16. 17
studerende skriver BA projekt i F17. 3 studerende er pt. sygemeldt.
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Det skal bemærkes at svarprocenten er faldet. Det har virket at
Henrik i 2015 har været rundt i undervisningen og opfordret de
studerende til at svare på evalueringerne.

Forslag til at de
studerende ved næste
evaluering, får tid afsat
på første studiedag (1.
feb.) til at svare på
evalueringerne

Mødereferat udarbejdet af
Mette Hvillum (studienævnssekretær)
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