
Referat af opsamling på gruppediskussioner til Fagkritik (d. 11. oktober 2012) 

 

De studerende ønsker: 

 

Gruppe 3: 

Mere kommunikation mellem undervisere, der fx vil kunne hindre at skriveøvelser i forskellige fag 

ligger oveni hinanden, og at der ikke bruges unødig undervisningstid med identisk gennemgang af 

emner eller felter. Fx undervisningsmøder/teammøder/koordineringsmøder. 

 

At der kunne åbnes op for en diskussion om muligheden af at bytte om på De naturvidenskabelige 

ideers historie (fjerde semester) og Socialiseringens idéhistorie (andet semester), og i forlængelse 

deraf diskutere de kurser eksamensformer.  

 

Mere synlighed omkring kandidatuddannelse – der skal være en stærkere forbindelse mellem 

bacheloruddannelsen og kandidatuddannelse; både fagmæssigt og de studerende imellem. Vi vil 

gerne have mere fokus på det særlige ved en idehistorisk kandidat, også i forhold til hvad den kan 

(og kan bruges til) i videre karriereforløb. 

 

Længere uddannelse, flere timer og mere kernefaglighed 

 

Vi vil gerne koncentrere Studium Generale forløbene, så der i Studium Generale II fx kunne blive 

plads til en introduktion til historiefilosofi og teori (som der arbejdes med på kandidaten) og/eller 

idehistorie i kontekst – forstået som idehistorie bedrevet på andet end den filosofiske kanon.  

 

 

Gruppe 2: 

Vi oplever for lidt tekstnærhed i Filosofisk tekstlæsning, og for meget oversigtsforelæsning, hvilket 

skaber en mangel på redskaber til tekstlæsning, og værktøjer til at gribe tekster an. Vi efterspørger 

disse værktøjer og bedre træning til tekstlæsning. 

 

Bedre vejledning og guidning i forhold sekundærlitteratur og bibliografier.  

 

Mindre læsegrupper.  

 

Vi ønsker ikke at der skal indføres decideret pensum, men der skal være mere fastsatte rammer og 

flere specifikke krav. Studium Generale II skal favne indgang til alle fagene på idehistorie. Faget 

skal ikke kunne farves af den pågældende underviser. 

 

Udblik og overblik over idéhistorie på et internationalt plan – herunder international idehistorisk 

forskning.   

 

 

Gruppe 1:  

Studium Generale II skal elimineres, og i stedet skal alle undervisere til undervisningsforløbets 

sidste gang skitsere de i forløbet anvendte metoder. I stedet for Studium Generale II ønsker vi at 

indføre De filosofiske ideers historie III, så der skabes rum til at læse meget af det, der på 

nuværende tidspunkt ikke er plads til, fx Husserl, den sene Wittgenstein, Fichte og Schopenhauer. 

 



Sammenlægning af Studium Generale I og II, og forsøge at optimere/koncentrere begge forløb, der 

på nuværende tidspunkt kan blive lidt langtrukne.  

 

Vi oplever mangel på formalia på første semester; information om hvordan man skriver en 

universitetsopgave og/eller skriveøvelser. 

 

Vi oplever et behov for information om at gamle opgaver er tilgængelige. Hvor er de og hvordan får 

man fat på dem? 

 

Mere bevidstgørelse om BA og KA: Vi ønsker at man hurtigere og bedre kan spore sig ind på, hvad 

skal man lære, hvordan skal man lære det og hvad kan det. 

 

At Fagudvalget ofte og gentagende arbejder kritisk med studieordningen og dens indhold.  

 

Mulighed for at arbejde i et tværkulturelt fag, i det man ofte forstår i forbindelse med 

modsætninger, ønsker vi at betone den globale idehistorie, frem for kun den vestlige.  

 

Fokus på idehistorien omkring os (aviser, arbejde, etc.) – en praksisvending indenfor idehistorien.  

 

Faglige oplæg fra BA-studerende i RUSugen.  

 

Gennemgang af studiet, pensum og studieordningen i RUSugen, så nye studerende bedre og 

hurtigere kan danne sig et overblik. Fx bedre information om De filosofiske ideers historie I, der 

udgøres af to forelæsningsrækker.  

 

 

 

De to vigtigste ting Fagudvalget skal arbejde for:  

Gruppe 3:  

- Kandidatuddannelsens synlighed 

- Koordinering mellem undervisere 

- Mere undervisning, længere uddannelse og mere kernefaglighed 

 

Gruppe 2:  

- Studium Generale II 

- Perspektiver på primærlitteratur og perspektiv til andre forskningsmiljøer 

 

Gruppe 1:  

- Arbejde med studieordingen i Fagudvalget 

-  
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