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ANVENDT FILOSOFI: 

FRA PLATON TIL 
ORGANISATIONSFILOSOFI
Anvendt Filosofi er en uddannelse med fokus på filosofiens muligheder i konkrete 
praksisområder: fx organisationer, politik, kultur, bæredygtighed og sundhed. På 
uddannelsen får du stærke færdigheder i refleksion, analyse og argumentation. Du 
får desuden en bred faglig indsigt i bl.a.:

F I L O S O F I B A C H E L O R . A A U . D K

➝   Filosofihistorie og argumentations-
teori

➝   Etik og politisk filosofi
➝   Videnskabsteori, erkendelsesteori 

og metafysik 

AAU’s uddannelse i anvendt filosofi er 
den eneste af sin slags i Danmark. Det 
unikke fokus på praksisområder giver 
sig til kende både i de traditionelle 
filosofiske fag (fx ’Etik’, ’Erkendelses-
teori og metafysik’, ’Videnskabsfilosofi’ 
m.v.) og ikke mindst i de praksisrettede 
moduler som ’Miljøfilosofi’, ’Sundheds- 
filosofi’, ’Organisationsfilosofi’ samt valg-
faget ’Filosofisk dialog og rådgivning’.

STUDIEOPHOLD I UDLANDET  
GIVER EKSTRA KOMPETENCER
At studere i udlandet som en del af 
en uddannelse i anvendt filosofi kan 
styrker dine sprogfærdigheder og inter-
kulturelle kompetencer og give dig en 
bredere faglig erfaring. På Anvendt Filo-
sofi anbefaler vi at et eventuelt uddan-
nelsesophold placeres på 4. semester.

Aalborg Universitet har samarbejds- 
aftaler med en række udenlandske 

universiteter, men du kan også selv 
arrangere et studieophold, hvis der er et 
universitet du særligt gerne vil besøge.

JOB OG KARRIERE
Arbejdsformen på Aalborg Universitet 
er projekt- og gruppeorienteret. Det gør 
dig attraktiv på arbejdsmarkedet, da du 
allerede i løbet af din uddannelse opnår 
vigtige kompetencer så som projektsty-
ring, selvstændig tilegnelse af viden og 
arbejde i teams.

Med en uddannelse i anvendt filosofi 
opnår du desuden stor teoretisk viden 
og erfaring med at bruge filosofien som 
analytisk tilgang i arbejdet med fx eti-
ske, politiske, kulturelle og samfunds-
mæssige problemstillinger. Tidligere 
studerende fra Anvendt Filosofi arbej-
der blandt meget andet som:

➝   Projektleder i kommune
➝   Kommunikationsmedarbejder  

i politisk organisation
➝   PR-medarbejder ved teater
➝   Coach og trivselsmedarbejder


