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AARHUS 
UNIVERSITET 
INSTITUT FOR FOLKESUNDHED 

Til rette vedkommende 

Vedrørende projektforløb for kandidatstuderende i Idræt 
 På Institut for Folkesundhed – Idræt på Aarhus Universitet udbydes et kandidatkur-
sus med titlen Erhvervsrettet projektforløb i idræt. 
 
Formålet med kurset er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejds-
betingelser på arbejdspladser, der er relevante for kandidater i idræt. Formålet er 
desuden, at den studerende får mulighed for at afprøve sin viden og sine færdighe-
der og kompetencer i en jobsituation, som ligner den, der tilbydes nyuddannede 
kandidater i Idrætsvidenskab. Funktionerne, der bestrides under praktikopholdet, 
skal være på akademisk niveau. 
 
Den studerende skal afslutte forløbet med en mundtlig eksamen, der tager udgangs-
punkt i en synopsis. Der redegøres kort for arbejdsbetingelser og arbejdsopgaver i 
praktikforløbet. Endvidere diskuteres udførelsen heraf med udgangspunkt i den vi-
den og de færdigheder og kompetencer, der er erhvervet på kandidatuddannelsen.  
 
For at praktikopholdet kan forhåndsgodkendes, skal den studerende have tilknyttet 
en ekstern vejleder fra projektstedet. Vejlederens funktion består i at koordinere op-
holdet med den studerende samt mundtligt at vejlede og evaluere den studerendes 
arbejdsopgaver. Vejlederen skal, når projektforløbet er overstået, ligeledes udfylde 
et skema, der dokumenterer, at den studerende har gennemført projektforløbet i 
overensstemmelse med de beskrevne krav i kursusbeskrivelsen. Den studerende 
kan vælge et projektforløb på hhv. minimum 5 (15 ECTS) eller 8 (20 ECTS) uger – 
læs mere i Aarhus Universitets kursuskatalog: kursuskatalog.au.dk og søg på ”Er-
hvervsrettet projektforløb i idræt”.  
 
Projektforløbet løber af stablen ved semesterstart i både forår- og efterårssemeste-
ret og har et samlet omfang for den studerende på gennemsnitlig 37 timer/uge.  
 
Etablering af et projektforløb sker på baggrund af en uformel henvendelse fra den 
studerende, der videreformidler dette brev. Efterfølgende fremsendes en blanket 
med forslag til en endelig aftale mellem Institut for Folkesundhed - Idræt og projekt-
stedet. 
 
For spørgsmål kontakt undertegnede. 
 
Venlig hilsen 
 
Kristian Raun Thomsen   Simon Lønbro 
thomsen@ph.au.dk, 40123038   loenbro@ph.au.dk, 21600410 
Kursusansvarlig for efterårskurset  Kursusansvarlig for forårskurset 
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