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Referat 

Ad 1 Præsentationsrunde  

Alle tilstedeværende præsenterede sig selv kort. 

 

Ad 2: Kort status – hvad er sket siden sidst  

Dimensionering 

Michael Paulsen orienterede om dimensioneringen. Anvendt filosofi er fritaget for dimensioneringen 

i første omgang, hvilket er en stor lettelse. 

Tidligere var der frit optag - nu har vi selvdimensioneret os til 70. 

Frafald 

Frafald og gennemførselstid ligger lidt højere end gennemsnit for humaniora på AAU . Heraf rejser 

sig bl.a. spørgsmålet: Er det de ”rigtige” studerende der går på uddannelsen? Tiltrækker vi de 

studerende, som vil få mest ud af uddannelsen?  

Mængden af 1. prioritetsansøgere er faldet, hvilket betyder at vi har fået flere, der egentlig heller 

ville have været på en anden uddannelse. 

For nylig blev vi tvunget til at tage stilling til, hvor stor en procentfordeling vi ville have mellem kvote 

1 og kvote 2 ansøgere. Vi har pt ca. 1/3 kvote 2 ansøgere. 

Fremdriftsreformen med mere giver også større pres på de studerende. 

Det er godt at få flere ældre (via kvote 2) ind på uddannelsen, da de har nogle brugbare indsigter og 

kompetencer, der øger kvaliteten samlet set i uddannelsen.  

 

Udfordring med at finde praktikpladser 

Diskussion under pkt. 4 

 

Ad 3: Fremtidssikring mod politisk indblanding  

Michael Paulsen indleder: Hvordan skal vi sikre os mod politisk indblanding? Der er brugt mange 

ressourcer på politiske ting i stedet for at bruge tid på det, det drejer sig om. Måske er vi sluppet for 

dimensionering nu, men hvad sker der de kommende år? 



 

 

Pointer fra diskussionen: 

 Det er svært at forhåndsdiskontere. Jeg tror, det eneste man kan gøre er at bruge tiden, som 
I har fået foræret. I har 3-5 år til at bevise, at I har en styrke og en kraft, der gør at man ikke 
bare kan nedlægge jer. Det er jeres eneste våben. Styrken består i succesen. Gode 
eksamener, gode studerende. Efterlevelse af alle succeskriterie, at de får jobs efter studiet. 

 Tiden har vist, at det er fuldstændigt uforudsigeligt, hvad de finder på inde i ministeret. Det 
kan indimellem virke tilfældigt, hvilken ministerier der lige sidder der, hvilke politiske vinde, 
der blæser osv. 

 Der er kun en vej – at vise at I kan bruges. Den ro I nu har fået skal I bruge til at konsolidere 
jer. 

 I gør det godt fordi det er så specielt det I gør, set i forhold til de traditionelle uddannelser. 

 Hvis I gjorde det samme som de andre ville I være i meget skarpere konkurrence.  

 Det er i tidsånden, det at skille sig ud. At det er et anvendelsesorienteret studie er en fordel -
de, der ikke har forstået teorierne har heller ikke forstået at anvende dem og omvendt.  

 Der bliver mange steder lagt stor vægt på samarbejdsevner, organisationsforståelse og det at 
vide noget om, hvordan det er på arbejdsmarkedet. Mange studerende (generelt set) er ikke 
gode nok til at formidle det, de kan til en arbejdsgiver. 

 Den stærke identiet – at kunne formidle til en arbejdsgiver: Hvad kan jeg bruges til og 
hvordan. Grounded identitet i sin faglighed og at kunne begå sig er helt centralt. 

 Jobsamtalekurser til de studerende som supplement. 

 Det er vigtigt at de studerende lærer at sælge sig selv for der er så stor konkurrence. Uni skal 
hjælpe med det. Det gælder om at blive klar over, hvordan man kan formidle sine 
kompetencer. 

 Redegøre for værdien, man kan tilføre til virksomheden. 

 Det kræver et stort overskud for den virksomhed, der skal tage en filosof ind, da filosoffen 
også er irriterende og stiller spørgsmål ved tingene, kultur og forskellige forståelser, der 
eksisterer.  

 ”Hvad er i morgen” hvem er vi og hvad skal vi her? Sammenlægninger og andre begivenheder 
i organisationens liv. Virksomheden skal også være klar til det. Det kan være en ekstra 
udfordring. 

 Forsøge at finde problemstillinger der ER ude i den virkelige verden. Man kan bidrage 
konstruktivt. Få de studerende ud af deres komfortzone. 

 God pointe at man også skal have fokus på nogle spørgsmål/emner, der er derude i 
samfundslivet i stedet for, at man selv sidder og koger noget sammen. Praksisforståelse. Vi 
har behov for at forstå, hvordan virkeligheden fungerer og ikke fungerer. 

 De statslige tiltag er efterhånden så nærgående, at det rent faktisk er det største problem, at 
man ikke længere har nogen selvforvaltning. 
 

 

Ad 4: Praktikpladser  

8. semesters praktik 



 

 

Diskussion af problematik omkring at finde praktikpladser. I udgangspunktet skal man have en 

praktikplads for at gå videre og for at lave sin opgave (på 9. semester). 

De studerende er fra starten informeret om, at det kommer og mange har aftalen på plads i god tid. 

Praktikken er meget vigtig for den samlede uddannelse og det anvendte aspekt. 

Pointer/forslag fra diskussionen: 

 Kunne man lave en form for event, hvor de studerende kan møde erhvervslivet 

 Deltagelse i Karrieremessen 

 Det er måske særligt vigtigt for netop dette studie at få sig rundfæstet både i det offentlige 
og private erhvervsliv for at skabe opmærksomhed og bevågenhed omkring uddannelsen.  

 Måske kunne man få nogle af de store virksomheder til at finansiere eller medfinansiere et 
arrangement med studerende og dimittender fra Anvendt Filosofi 

 Vi skal tænke over at være skarpere på, hvilke kernekompetencer og typer af arbejde de her 
kandidater kan bidrage med. 

 Overordnet handler dette punkt om hvordan vi får koblet de studerende til erhvervslivet – 
offentligt såvel som privat og både i henhold til praktikpladser og til beskæftigelse efter endt 
studie. 

 Hele ideen med linjerne drejer sig også om, at man bliver specialiseret indenfor et felt, der 
hænger sammen med praktikken. Dette adskiller sig fra de andre filosofi-uddannelser. 

 Der er ingen andre filosofi-uddannelser, der er så konkret funderet i praksis som anvendt 
filosofi. 

 Få styret de studerende gennem det her på en måde, så de bliver funderet i praksis samtidig 
med, at de selv er proaktive.  

 For at Anvendt Filosofi kan blive manifesteret og der kommer bevågenhed på det her studie, 
så det ikke bliver en ”unge” i forhold til andre filosofi-uddannelser, skal der være to ben og gå 
på. Tydelig omkring, hvad vi laver i Aalborg, som skiller sig ud, men samtidig tydelighed på 
fagligheden. Hvis der allerede er succeshistorier, så del dem. 

 Udformning af liste over praktikpladser, pladser kan genbruges kommende år. 

 For mange udefra er det diffust, hvad en anvendt filosof kan bidrage med. Derfor skal man 
være mere konkret. Spørg fx ”jeg vil gerne ind og undersøge jeres sygesamtaler”.  

 Hvad skal en filosof lave? Hvilke jobfunktioner? Blive mere klar på det. Der skal være et 
defineret område, når det er så åbent, hvad en filosof kan bidrage med. Eksempler kan 
fremgå når den studerende kommer og vil i praktik. 

 Når der tilbydes noget ulønnet som praktikken jo er. Så vil man være mere modtagelig for at 
sige ja til noget lidt diffust.  

 Brug evt. Folkemødet i juni på Bornholm. Der kommer alle beslutningstagere. Kunne være 
smart at deltage. Snakke med store og små beslutningstagere. Netværk er vigtigt i 
opstartsfasen. 

 Undersøgelse af muligheder for praktikpladser i aftagerpanelet. 

 Departementer – især hvis man kommer med noget specificeret og præcist. 



 

 

 Tænke sammen med de studerende – ikke bare tænke på, hvor man skal være, men den 
anden vej. Hvad vil jeg gerne undersøge? Hvor kan jeg så gøre det? Kommer vi tidligt nok i 
gang, til at vi kan nå den proces. Har vi tid nok til at underøge noget konkret? 

 Man skal finde en praktikplads i maj – det er meget sent, da mange stede planlægger i meget 
god tid. Stor udfordring strukturelt set. Da det er svært at komme i gang tidligere. 

 I skal skynde jer at benytte jer af, at der er 10 færdige kandidater. Brug dem til at afsøge 
muligheder for praktikpladser. 

 Brug de ambassadører vi har rundt omkring: færdige kandidater og aftagerpaneler. 

 Forslag om muligheden for samarbejde med Testrup Højskole. Måske kunne en 
filosofistuderende under en praktik, varetage et filosofi-forløb selvstændigt i en kort periode. 

 Måske i samme forbindelse gøre opmærksom på uddannelsen til de højskole-studerende i 
forhold til muligheden for at søge ind på kvote 2. 
 

 

Ad5: Aftagerpanelets fremtidige arbejde  

Diskussion omkring, hvordan vi får panelmedlemmerne til at komme til møderne. 

 I første omgang, bør de medlemmer, som ikke deltager i møderne eller svarer på mails, 
kontaktes med henblik på afklaring at deres ønske om fortsat at have en plads i 
aftagerpanelet. 

 Man skal se i øjnene at mange af dem, der er i aftagerpanelerne er meget travle folk. Selvom 
datoerne meldes ud i god tid, vil der altid være en risiko for, at der kommer noget i vejen. 

 Balancen mellem at have nogle ”højt på strå” med i panelet og nogle lidt ”lavere” i systemet, 
som måske rent faktisk bidrager. 

 Mulighed for nye medlemmer. Forslag modtages gerne. 
 

Ad 6 Eventuelt  

Der var ikke noget til punktet. 

 

Næste møde i panelet er planlagt til den 21. september 2015. 


