ANVENDT FILOSOFI

ANVENDT FILOSOFI – KORT FORTALT
Kandidatuddannelsen i anvendt filosofi kvalificerer de studerende til at anvende filosofien aktivt i løsningen af virkelige
problemstillinger samt at udvikle nye og produktive perspektiver på kendte arbejdsgange.
På uddannelsen arbejdes der med politiske, etiske, pædagogiske, samfundsmæssige, kulturelle, organisatoriske og
miljømæssige spørgsmål.
Uddannelsen omfatter hele det filosofiske fagområde, fra
abstrakte spørgsmål om hvad fx mening er, til konkrete
spørgsmål om menneskers dagligliv, virksomheders problemer og samfundets udfordringer.
Uddannelsen er praksis- og erhvervsrettet, hvor studerende
lærer at anvende filosofi i afgørende spørgsmål og problemstillinger for individer, virksomheder og samfund. Det sker
via praksissamarbejde samt arbejde med praktisk formidling og refleksion.

HVAD TILFØRER KANDIDATER FRA ANVENDT
FILOSOFI ARBEJDSGIVEREN?
Kandidater fra anvendt filosofi har en stor teoretisk viden og
erfaring med at bruge filosofien som analytisk, innovativ og
problemløsende tilgang i arbejdet med etiske, politiske, kulturelle, økonomiske, teknologiske, organisatoriske og samfundsmæssige problemstillinger.
Kandidaterne evner en hurtig forståelse og formidling af
komplicerede problemstillinger, analyse og kritik.
De har spidskompetencer til at arbejde med de principielle
og værdimæssige lag i enhver opgaveløsning, og de kan identificere, udvikle og analysere grundprincipperne i løsninger
og processer i organisationer og virksomheder. Kompetencer
som fx er relevante i udviklings- og projektarbejde, politik og
strategiudvikling, personalepolitikker, etiske retningslinjer o.l.

HVOR ER KANDIDATER I ANVENDT
FILOSOFI ANSAT?
Kandidater i anvendt filosofi arbejder i både private og offentlige organisationer, bl.a. inden for uddannelse, forskning,
informationsteknologi, medier, forlag, kommunikation, hr og
arbejdsmiljø. Kandidaterne arbejder desuden inden for rådgivning, forretningsudvikling, på det sociale område og sundhedsområdet samt i miljøorganisationer og politiske organisationer.
De arbejder med en lang række opgaver, herunder projektledelse, forskning, organisationsudvikling, undervisning, marketing og rådgivning. Kandidaterne arbejder i stillinger som
underviser, karrierekonsulent, kommunikationsmedarbejder,
projektleder o.l.
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Head of Talent Management hos NORRIQ

CSR Rådgiver hos Green Network

NORRIQ er et af Microsofts førende danske konsulenthuse.
NORRIQ leverer 360 graders løsninger inden for hele Microsoft
produktpaletten, ligesom firmaet udvikler egen software. Mille
er ansvarlig for virksomhedens rekruttering og for at udarbejde og implementere en talentudviklingsstrategi som en del af
kompetenceudvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Green Network er et erhvervsnetværk for virksomheder, der
ønsker at arbejde med miljø, arbejdsmiljø, anti-korruption m.m.
Kasper er projektleder, han udarbejder rapporter og analyser
og rådgiver virksomheder.

”Jeg tror på en kombination af performance mangagement
og et holistisk menneskesyn. Jeg tager hver eneste dag min
uddannelse med mig. Som linje havde jeg organisations- og
dialogsfilosofi, og jeg kombinerede det med sidefag i psykologi,
hvorved jeg er blevet rustet til at varetage en udviklingsstilling
med en anden vinkel end den, mange virksomheder er vant til.
Rekruttering og talent management er hardcore business –
men jeg husker dagligt på, hvor jeg kommer fra: Et sted, hvor
tanker, mennesker og det der former dem, står som det vigtigste i det, vi gør. Jeg er tro mod de tanker. Hvis ikke vi forstår
andre menneskers verdensbillede, så rykker vi ingenting.
Anvendt filosofi lærte mig at tænke og reflektere på en helt anden måde. Møde mennesker i et helt nyt lys. Jeg kan mærke, at
jeg stiller kritiske spørgsmål på anden vis, end de fleste andre
gør. På uddannelsen lærte jeg at sætte mig ind i meget komplekst stof og omsætte det til virkeligheden”.

”Min filosofiske baggrund er helt klart med mig i mit arbejde.
Jeg bruger nogle af mine kompetencer, fx inden for arbejdet
med ansvarlighed i virksomheder, som jeg overfører direkte,
mens jeg overordnet set bruger mine generelle kompetencer
fra projektledelse og lignende, som jeg har tilegnet mig gennem min studietid på AAU: Planlægning af min tid samt evnen
til at kunne overskue store mængder information og til at kunne
arbejde selvstændigt.
Jeg drager stor nytte af elementer fra anvendt filosofi: Min viden om CSR, refleksion, etisk viden, viden om ISO-standarder,
UN Global Compact, viden om menneskerettigheder osv. Kompetencerne inden for kommunikation og formidling drager jeg
også stor nytte af, fx i forbindelse med udarbejdelse af nyhedsbreve, analyser og interviews samt som underviser og oplægsholder”.
Susanne Lydholm,
Direktør for Green Network:
”Kasper har tilført netværket andre indgangsvinkler, andre perspektiver, andre modeller og andre løsningsmetoder, og ikke som
man kunne ”frygte” kun teoretisk viden med ønske om fordybelse.
Vores forventninger til ansættelsen er mere end indfriet, da
Kasper allerede efter ½ års ansættelse er godt på vej til at
være selvkørende på projekter”.

PROBLEMORIENTERET PROJEKT- OG GRUPPEARBEJDE
På AAU arbejdes der i grupper om større, problembaserede projekter jf. Aalborg-modellen for problembaseret læring. Der lægges
vægt på, at de studerende samarbejder om at identificere, analysere og løse autentiske problemer med både teori og praksis – ofte
gennem eksterne samarbejder. Herved får virksomheden adgang til ny viden, og de studerende får en tættere relation til deres fremtidige virke. Det betyder, at dimittenderne er rustet til at kunne varetage arbejdsopgaver fra dag 1. Fra start mestrer de at arbejde med
problemer i praksis, at indgå i teams, arbejde tværfagligt, afrapportere mundtligt eller på skrift, formidle problemstillinger osv.

