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Referat: 

Ad 1: Præsentationsrunde 

Anita Naemi Holm byder velkommen og medlemmerne af aftagerpanelet præsenterer sig selv.  
 

Ad 2: Optag 2022 

Optaget i 2022 var atypisk, da mange uddannelser oplevede et lavere optag end normalt – også Anvendt Filosofi, som 
ultimo oktober har 21 bachelorstuderende på 1. semester og 24 kandidatstuderende på 7. semester. Der er en 
forventning om at optaget bliver bedre næste år.  

Det er vigtigt, at omverden ved hvad anvendt filosofi er og hvad en anvendt filosofi kan, hvis deres chancer for at få job 
skal øges. I Nordjylland er vi kommet så langt, at flere ved, at der findes en uddannelse der hedder ”Anvendt filosofi”, 
men der er stadigvæk mangel på viden om hvad uddannelsen egentlig indebærer og hvad anvendt filosofi er. 
 

Ad 3: Studieordningen og arbejdsmarkedet (oplæg til diskussion) 

Anita fortæller at der allerede er arrangementer og tiltag på uddannelsen, der har fokus på employability. Hun nævner 
eksempler som samarbejde med jobcenteret, temadag med Dansk Magisterforening ang. kompetenceafklaring, temadag 
under projektet 'Humanistisk entreprenørskab', praktikbørs og temadag organiseret af Det Etiske Råd. Underviserne 
oplever også, at de studerende har stort fokus på, hvordan de kan bruge deres uddannelser på arbejdsmarkedet. 

Aftagerpanelet har flere forslag til hvordan man fremover kan arbejde mere med at forberede de studerende til job efter 
deres uddannelse: 

• Vigtigt at de studerende kan deltage i karrieremesser og andre arrangementer, hvor der rekrutteres nye 
medarbejdere. 

• Øge kendskabet til uddannelsen udenfor universitetet. 
• Det kan hjælpe de studerende, at de har konkrete resultater, produkter eller præstationer, de kan fremhæve i 

deres jobsøgning. 
• Man kan give de studerende flere konkrete værktøjer som f.eks. mødeledelse, hvordan man laver 

præsentationer, formidling, design af et projekt, teknikker til ledelse på tværs af fagligheder dvs. generelle 
færdigheder som man ved, de studerende skal bruge, når de kommer ud i job. 

• Forsøge at gøre narrativet omkring humanistiske, akademiske uddannelser mere positivt. 
• Man kan lære de studerende mere om at facilitere processer og implementeringer, så de kan bruge deres 

teorier i praksis. De studerende er i forvejen meget gode til at frame problemer, researche og analysere, men 
der lægges mindre vægt på løsninger, skabelse og produktion. 

• Det er ærgerligt, at mega-projekterne er nedlagt på AAU, fordi de netop gav de studerende mulighed for at 
afprøve deres færdigheder i samarbejde med andre fagligheder, så de kan se, hvilken værdi de bidrager med og 
hvordan anvendt filosofi kan spille ind. 

• Mulighed for at gå i dialog med de tidligere studerende for at blive klogere på hvad de studerende selv kan og 
hvad deres kompetencer er.  

• Det kan være en idé at have studenterdrevne gruppeaktiviteter, som er praktisk orienterede f.eks. at de 
studerende i grupper selv skal række ud til erhvervslivet med henblik på eventuelt at komme ud og pitche hvad 
de som gruppe kan bidrage med. 

 



 
 
 
 

Ad 4: Samarbejde med aftagere 

Aftagerpanelets forslag til samarbejde fremover: 

• De studerende må meget gerne række ud til aftagerpanelets medlemmer med henblik på praksisophold. 
• Studiet kan gøre brug af tidligere studerende til at gå i dialog med de studerende om deres kompetencer. De 

studerende kan eventuelt få kontaktoplysninger på tidligere studerende, som de så på eget initiativ kan tage 
kontakt til med henblik på sparring og netværk-opbygning.  

• Repræsentanter for virksomheder og organisationer kan komme ud på studiet til temadage eller for at holde 
oplæg med mulige projektemner og projektsamarbejder. 

• Rasmus Bukhave har gjort brug af AAU On Demand til at rekvirere nogle studerende til et symposium, som han 
planlægger for nordjyske gymnasier i uge 6 (2023), men han har oplevet, at det har været svært at få bekræftet 
aftaler osv., fordi kontaktpersonen er længe om at svare. Det kan derfor måske være en fordel, at man laver 
aftaler som disse igennem studiet. Morten Ziethen pointerer at studiet på den måde også har bedre mulighed 
for at kvalitetssikre det faglige indhold, de studerende formidler. Anita opfordrer Rasmus til at kontakte hende 
direkte. 

• De studerende kan komme på virksomhedsbesøg (f.eks. tilbyder Sebastien P. Bouchara at de studerende kan 
komme på besøg hos BEWI i Hobro). 

• Medlemmer af aftagerpanelet er også interesserede i selv at få (flere) studerende ud i praksisforløb. 
• Fortsætte med praktikbørs. 

 

Ad 5: Ønsker og forslag fra aftagerpanelet 

Medlemmerne i aftagerpanelet er meget interesserede i at udvikle netværket internt og med AAU, så Anita Naemi Holm 
vil oprette en netværksgruppe på f.eks. LinkedIn. 

Morten Ziethen nævner at medlemmerne selv har mulighed for at gøre aftagerpanelet til det de ønsker, det skal være. 

Anita Naemi Holm fortæller afslutningsvist, at der er en ny bog på vej, som hun har været redaktør på. Bogen handler om 
hvordan filosoffer arbejder med forskere fra andre fagområder og hvordan det tværfaglige arbejde kan udfordre 
filosoffernes faglighed og få dem til at se sig selv på en ny måde. Bogen udkommer i december og medlemmerne af 
aftagerpanelet bliver inviteret til bogreception. 


