
AFTALE OM PROJEKTORIENTERET FORLØB - ARTS 
Aftalen udfyldes af den studerende i samarbejde med projektværten og den faglige vejleder på AU

Projektvært 

Firma/institu-
tion/organisation 

Afdeling 

Adresse 

Kontaktperson 

Telefon 

E-mail

Studerende 
Navn 

Studienummer 

Telefon 

E-mail

Uddannelse 

Faglig vejleder på AU 

Navn 

Telefon 

E-mail

Rammer for projektet 
ECTS jf. studieordningen 

Samlet timeforbrug 
hos projektværten*

Start- og slutdato for 
projektopholdet** 

*Projektværten kan forvente, at du ved 30 ECTS har 480-700 timer der (3-4½ 
måned fuldtid), ved 20 ECTS 300-480 timer (2-3 måneder fuldtid) og ved 10 
ECTS 160-300 timer (1-2 måneder fuldtid), hvis ikke andet fremgår af din 
uddannelses studieordning eller side om projektorienteret forløb på Studieportal 
Arts. Sammenhæng mellem ECTS og det samlede antal arbejdstimer (inkl. evt. 
undervisning, eksamen, forberedelse, vejledning, timer hos projektværten m.m.): 
10 ECTS ≈ 273 timer, 20 ECTS ≈ 547 timer, 30 ECTS ≈ 820 timer. 
**Det projektorienterede forløb skal være afsluttet inden udgangen af
semestret. Din studieordnings krav til projektopholdets omfang og varighed skal 
være indfriet senest ved eksamensdatoen. N.B.: Der kan gælde særlige frister 
for, hvornår projektopholdet skal være afsluttet for visse uddannelser - se 
Studieportal Arts.

Faglige mål for projektorienteret forløb fra studieordningen 
Den studerende kopierer og indsætter de faglige mål for det projektorienterede forløb fra sin studieordning. 
Find alle studieordninger på Studieportal Arts. 

Specifikke målsætninger for det projektorienterede forløb 
Den studerende skal i samarbejde med den faglige vejleder på AU beskrive 3-5 konkrete målsætninger, aktiviteter 
og opgaver, der understøtter de faglige mål fra studieordningen. Beskrivelsen skal udarbejdes under hensyntagen til 
projektværten og den studerendes forventede arbejdsområde. Den studerende kan, i samarbejde med den faglige 
vejleder på AU og projektværten, justere sit fokus undervejs. 

   Revideret marts 2023

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/tilvalg-valgfag-mv/projektorienteret-forloeb-praktik
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/tilvalg-valgfag-mv/projektorienteret-forloeb-praktik


Vilkår under forløbet 
Den studerende beskriver i samarbejde med projektværten de faciliteter og arbejdsredskaber, som stilles til 
rådighed af projektværten, eventuelle rejse- eller mødeaktiviteter som den studerende forventes af deltage i m.m.

Foreløbig plan for vejledning og den studerendes forpligtelser på AU under projektforløbet 
Den studerende angiver datoer og anledning (fx vejledning, undervisning, specialeforberedelse, deadlines m.m.).

Evaluering: Aarhus Universitet forventer, at både den studerende og projektværten besvarer den digitale evaluering af 
forløbet, som fremsendes af universitetet. 

Regler om løn: Studerende må ikke modtage løn som en del af projektorienteret forløb i DK. Læs mere om reglerne 
vedr. erkendtlighed og løn ifm. projektorienteret forløb i udlandet på Studieportal Arts.  

Alle parter erklærer sig indforstået med ovenstående, og den faglige vejleder eller projektkoordinator 
godkender, at forløbet er fagligt relevant og kan tilrettelægges inden for uddannelsens normerede studie-
tid. 

Den studerende scanner og uploader den underskrevne aftale via blanketten ’Forhånds-
godkendelse af fag uden for AU’ på mitstudie inden projektforløbet påbegyndes. 

Studerende
Dato og underskrift ___________________________________________________________ 

Faglig vejleder eller projektkoordinator på 
AU På vegne af Studienævnet 
Dato og underskrift  ___________________________________________________________ 

Projektvært
Dato og underskrift ___________________________________________________________ 

       Januar 2023

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
https://mit.au.dk/
https://mitstudie.au.dk/
https://mitstudie.au.dk/da/applications/advanceapprovalnotau
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