
Stillingsopslag studiegruppevejledere filosofi 
 

Forslag til stillingsopslag: Feedback-instruktor 

 

Pr. 1.10.2011 søges på institut for filosofi og idéhistorie en studiegruppe- og feedbackvejleder til 

instruktorfunktioner for filosofis 1.årgang. Som feedbackvejleder vil din hovedfunktion være at 

støtte og udvikle færdigheder i akademisk opgaveskrivning og studiegruppeteknik blandt 

1.årgangsstuderende med baggrund i årgangens skriveøvelser i faget Filosofihistorie 1. I praksis vil 

du mødes med hver læsegruppe i hvert fald 4 gange i løbet af semestret og facilitere en 

gennemlæsning af de respektive læsegruppens opgaver og en diskussion af styrker og svagheder i 

dem mht. struktur, indhold, formalia mm.. Du vil desuden gennem valgfrie metoder forsøge at 

hjælpe de studerende med at forbedre disse. Ideen er, at den konkrete vejledning vil tage 

udgangspunkt i den enkelte læsegruppes behov, og udvikles i samarbejde med læsegruppens 

medlemmer. 

Derudover forventes det at du planlægger og udfører skriveøvelsescafeer og workshops om 

mundtlig formidling. 

 

 

Du får: 

 Muligheden for at tage del i et spændende pilotprojekt, som du i vid udstrækning selv vil 
være med til at definere 

 Mulighed for at indgå i en læringsproces, der i høj grad involverer de studerende, og hvor 
instruktor og studerende lærer af hinanden 

 Et fagrelevant studiejob, med stor frihed til at tilrettelægge arbejdstid og arbejdsmetoder 
samt tæt samarbejde med andre studenter-instruktorer 

 Et studiejob, der giver erfaring med undervisnings- og organisatorisk arbejde 
 

Du er/har: 

 Filosofistuderende på tidligst 3.semester 
 Bestået fagene Filosofihistorie 1 og 2 
 Evt. været tutor under rusintroduktionen, eller i hvert fald frisk på at lære de nye 

studerende godt at kende 
 Selvstændig og villig til at arbejde indenfor en projektstillings løsere rammer 
 Omstillingsparat og i stand til at tilpasse arbejdet til den enkelte læsegruppe 



 I stand til i høj grad selv at være med til at definere dine arbejdsmetoder og arbejdstid i 
samarbejde med læsegrupperne på 1.årgang 

 

 

Er du interesseret så kontakt Morten Haugaard, studieleder og institutleder, Institut for filosofi og 

idéhistorie. 

 


