Modtager(e): Mulige projektsteder for studerende ved Kandidatuddannelsen i Folke- Notat
sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet

Angående forventninger til projektstedet i forbindelse med erhvervsorienterede projektforløb på Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab
Det er muligt for studerende på Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab at
erstatte enten 10 eller 20 ECTS valgfrie elementer med et erhvervsorienteret projektforløb.
Formålet med det erhvervsorienterede projektforløb er
• at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for kandidater i folkesundhedsvidenskab.
• at give den studerende mulighed for at afprøve sin viden og sine færdigheder og
kompetencer i en jobsituation, som ligner den, der tilbydes nyuddannede kandidater i Folkesundhedsvidenskab.
Funktionerne, der bestrides under projektopholdet, skal være på akademisk niveau.
Et erhvervsorienteret projektforløb er med andre ord en oplagt og relevant mulighed
for de kandidatstuderende til at dygtiggøre sig i forhold til de udfordringer, der venter
dem efter endt studie.
I det følgende fremgår studienævnet for folkesundhedsvidenskabs forventninger til
det erhvervsorienterede projektforløb.
Der er en vejleder på projektstedet
Virksomhedsvejlederen skal sørge for, at den studerende får arbejdsopgaver, der
er fagligt relevante og interessante i en folkesundhedsvidenskabelig kontekst,
samt følge og vejlede den studerende i arbejdet med opgaverne.
Projektarbejdet er et læringsforløb med faglig relevans og fagligt niveau
Det er vigtigt, at den studerendes opgaver ligner dem, som en færdiguddannet
kandidat i folkesundhedsvidenskab kan blive stillet overfor. Derudover skal det
erhvervsorienterede projektforløb indgå om en del af den studerendes samlede
uddannelsesforløb. Det er derfor vigtigt at opholdet er et lærings/undervisningsforløb, hvor den studerende får faglig sparring af sin vejleder
(og/eller andre) på projektstedet i forhold til opgaveløsning.
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Der er tale om en formaliseret ansættelse
Der skal eksistere dokumentation for den projektaftale, der er indgået med den
studerende om hans/hendes arbejdsopgaver. I denne aftale skal der fremgå en
beskrivelse af de opgaver, som den studerende forventes at deltage i/udføre under projektopholdet, samt en beskrivelse/oversigt over, hvorledes og på hvilke
vilkår den studerende skal indgå på arbejdspladsen.
Projektforløbet er som udgangspunkt ulønnet, men virksomheden må i mindre
omfang gerne udbetale løn/honorar – læs mere om løn/honorar her under
”Ulønnet praktik og ulønnede forløb”.
Denne dokumentation skal den studerende bruge i forbindelse med vedkommendes ansøgning om forhåndsgodkendelse af det erhvervsorienterede projektforløb
som en del af uddannelsen. Ændres opgaverne væsentligt, eller sker der et vejlederskift, skal der rettes henvendelse til studienævnet med henblik på at en fornyet godkendelse.
En blanket til dette formål findes her
De elementer, der fremgår af projektaftalen, vil typisk være sammenfaldende med
et evt. projektopslag. I dette vil det ofte fremgå:
- hvad I kan tilbyde
- hvilke forventninger I har til den studerende
- hvilke typer af arbejdsopgaver vedkommende bliver tilkoblet/skal løse
Af projektaftalen skal endvidere fremgå navn, stilling og uddannelse på den vejleder på projektstedet (virksomhedsvejleder), som den studerende tilknyttes under opholdet.
Det er muligt at slå projektstillinger op via AU’s Job- og projektbank
(https://jobbank.au.dk/da/for-employers).
Ansættelsen er af længere varighed/større omfang
Det er muligt for de studerende at få et erhvervsorienteret projektforløb på minimum 250 timer meritoverført til 10 ECTS, mens et forløb på minimum 500 timer
kan erstatte 20 ECTS.
Dokumentation for opholdet
I forbindelse med, at den studerende skal have endelig meritgodkendt sit praktikophold, vil det være nødvendigt med dokumentation for:
1. at det forventede arbejde er udført
2. det erhvervsorienterede projektforløbs varighed opgjort i timer
En blanket til dette formål findes her.
Se endvidere formålsbeskrivelsen for det erhvervsorienterede projektforløb i uddannelsens studieordning her:
Studieordning for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (2013)
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