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Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, udbyder et valgfag på flere af 
sine pædagogiske kandidatuddannelser. Vi kalder det 'Virksomhedsprojekt'. 
  
Et virksomhedsprojekt er tænkt som en samarbejdsrelation mellem en DPU-studerende – eller en gruppe 
studerende, som ønsker at gennemføre et virksomhedsprojekt sammen – og en arbejdsplads, hvor man 
som studerende har mulighed for at anvende sit fags teorier og metoder i en konkret erhvervsmæssig 
og/eller institutionel sammenhæng.  
Virksomhedsprojektet skal derfor udformes, så det har en universitetsfaglig relevans, men samtidig også 
afspejler vilkår og forventninger på det akademiske arbejdsmarked.  
 
Der kan være flere forskellige grunde til, at en kandidatstuderende vælger virksomhedsprojekt som valgfag. 
Måske den studerende ønsker at prøve kræfter med at omsætte sin faglige viden i arbejdet med konkrete 
problemstillinger, som fylder hos jer. Eller den studerende kan være interesseret i at få indblik i, hvordan en 
konkret akademikerarbejdsplads fungerer, og hvad en virksomhed forventer af sine medarbejdere. Det kan 
også være, den studerende ønsker at få faglige og praktiske input til det forestående speciale.  
 
Virksomhedsprojektet giver den studerende 10 ECTS, hvilket svarer til ca. 275 timers arbejde. Inden for 
denne ramme skal den studerende skrive sit projekt, gå til vejledning og læse relevant litteratur, hvilket for-
venteligt er ca. 100 – 150 timers arbejde. Den resterende tid kan den studerende bruge i og med virksom-
heden. Der er ikke fra universitetets side et minimums- eller maksimumskrav til omfang af samarbejdet, 
men der er en forventning om, at den studerende bruger tilstrækkeligt med timer i og med virksomhe-
den/praksisfeltet til, at den studerende får en fornemmelse for praksisfeltet, arbejdspladsen og de opgaver, 
der udføres her. Måske den studerende løser en mindre, konkret arbejdsopgave, udvikler på en arbejdspro-
ces, observerer eller registrerer en praksis, analyserer evalueringsdata, formulerer et skriftlig materiale, 
producerer noget materielt eller analyserer virksomhedens strategidokumenter eller HR-politik. Måske I 
aftaler noget helt syvende eller tiende. I virksomhedskontrakten skal den studerende og virksomheden re-
degøre for, hvori det konkrete samarbejde består.  
 
Forud for et virksomhedsophold indgås en skriftlig samarbejdsaftale mellem arbejdspladsen, den stude-
rende og den faglige vejleder fra DPU vedrørende projektets karakter og de konkrete betingelser for virk-
somhedsprojektets gennemførelse.  
 
Efter virksomhedsprojektets gennemførelse udarbejder den studerende med afsæt i sit virksomhedsophold 
en akademisk rapport efter studieordningens retningslinjer, der skal bedømmes og bestås ved DPU. Rap-
porten bedømmes ved intern censur, og rapporten offentliggøres ingen steder. Er der behov for at indgå 
yderligere aftaler om fortrolighed, aftales det mellem virksomhed og studerende. Da der er tale om en aka-
demisk rapport, hvor den studerende skal dokumentere at kunne forholde sig refleksivt, kritisk og konstruk-
tivt til den aktuelle praksis, anbefaler vi ikke, at der skal være et krav om, at I som virksomhed ser det fulde 
projekt. Vi anbefaler i stedet, at I aftaler, hvordan den studerende kan formidle rapportens konklusioner til 
jer, f.eks. på et afdelingsmøde, i en artikel eller andet.  
Yderligere oplysninger kan indhentes hos den ansvarlige vejleder på DPU, som den studerende kan formidle 
kontakt til.  
 
Med venlig hilsen DPU 

Til rette vedkommende 
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