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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: 30. januar 2018 
Mødested: Rektoratets mødelokale 
Møde i Udvalget for Uddannelse 
 

Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Charlotte Ringsted (HE), 

Niels Overgaard Lehmann (AR) og Per Andersen (BSS) 

Sekretariatsunderstøttelse: Lajla Johansen og Bente Lynge Hannestad 

Øvrige: Kristian Thorn og Kirsten Brusgård 

Gæster: Jens Bundgaard (punkt 2), Jakob Søndergaard (punkt 3) og Gitte Stavad 

(punkt 4). 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2. Status på dual career-rådgivningen til studenteriværksætterne  

Jens Bundgaard (JB) fra dual career-enheden i AU Uddannelse var gæst på punk-

tet og orienterede om status. 

 

Dual career-rådgivningen startede som pilotprojekt august 2015 og er siden ja-

nuar 2017 et treårigt projekt med ekstern finansiering. Målet med dual career-

rådgivningen er at støtte uddannelse parallelt med iværksætteri og undgå frafald 

undervejs. JB vurderer, at der er over 1000 AU-studerende, der deltager i iværk-

sætteriforløb, cirka 300 er i gang med iværksætterprojekter og/eller -virksomhe-

der, og 100 har etableret virksomheder med vækst. Disse iværksætterstuderende 

kommer fra iværksættermiljøerne på såvel som uden for AU.  

 

Dual career-rådgivningen har et vurderingspanel tilknyttet, som ud fra 12 krite-

rier vurderer, om iværksætteriet er en fritidsaktivitet (<18 point ud af max. 36 

point) eller en prioriteret aktivitet (>18 point ud af max. 36 point). Erfaringen er, 

at vurderingspanelets vurdering og dual career-rådgivningens initialvurdering i 

altovervejende grad er enslydende. Alle ansøgninger, der er sendt ind til studie-

nævnene, er blevet godkendte, hvilket JB tager som et udtryk for, at vurderings-

ordningen fungerer. 
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Der har været fin presseomtale af AU’s dual career-ordning. 

 

Udvalget besluttede at tilslutte sig, at pointgivningen på følgende tre kriterier, 

omsætning, skalerbarhed og levetid/forretningsplan, justeres, samt at grænserne 

for, hvornår vurderingspanelet inddrages, justeres. Ændringer er affødt af kon-

krete erfaringer. 

 

KT spurgte, om ordningen er udløsende for, at iværksætterne faktisk også gen-

nemfører deres studium? JB fortalte, at der indtil videre ikke nogen, der er faldet 

fra deres studium. Studieaktiviteten er ikke sat markant ned, da der maksimalt er 

givet dispensation til en nedsættelse af studieaktivitetskravet på 10 ECTS på et se-

mester.  

NOL foreslår, at man på sigt får sat tal på volumen og mål med indsatsen. 

 

Udvalget vil gerne en gang årligt orienteres om udviklingen – her påpegede KT, at 

det finansielle aspekt, når man overgår fra projekt, også skal overvejes. 

 

3. Muligheder for projektorienterede forløb i Start Up-virksomheder 

Aarhus Universitet og tre af landets øvrige universiteter, Copenhagen Business 

School, Aalborg Universitet, det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns 

Universitet, er gået sammen med Fonden for Entreprenørskab om et nyt, ambiti-

øst samarbejdsprojekt kaldet “Start Up i Praksis” (SIP). Afsættet er et call fra Er-

hvervsstyrelsen.  

Jakob Søndergaard (JS) fra Studentervæksthus Aarhus var gæst på punktet og 

orienterede. 

 

Siden etableringen i 2009 har Studentervæksthus Aarhus støttet og vejledt stude-

rende, der har en iværksætteridé.  

 

”Start Up i Praksis” er et ETCS-belagt projektorienteret forløb, hvor den stude-

rende kan komme i praktik i enten egen eller andres start-up-virksomheder. 

Projektet løber over tre år, og det er projektets ambition, gennem projektoriente-

rede forløb knyttet an til start up-miljøet, at give studerende en mulighed for at 

integrere praksiselementer med den akademiske grundfaglighed – og herigennem 

styrke broen mellem uddannelse og karriere. 

 

Der er krav i projektaftalen om at rekruttere 288 studerende til forløbet - og 240 

nationalt. Fordelingen af de 240 studerende er ikke lagt fast endnu, og det bliver 

en fælles opgave at løfte dette. Man forventer, at 25% af disse studerende efter 

endt praktikforløb vil være interesserede i at starte egen virksomhed. 
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Der er desuden et krav i projektaftalen om, at de gennemførte projektorienterede 

forløb skal udgøre minimum 1000 ECTS: 

4,2 ECTS (vægtet median) x 240 studerende = 1000 ECTS. 

 

PA forudser, at der er nogle udfordringer med logistik (tilbuddet skal være der på 

rette tidspunkt) og kvalitet (fagligt niveau).  

JS deltager gerne på møder med studieledere og/eller lignende møder, hvis ud-

valgets medlemmer ønsker mere information. 

 

4. De store undersøgelser  

Lukket punkt. Gitte Stavad var gæst, og KT fremlagde punktet. 

 

5. EDU IT-satsning – ressourceoverblik  

Bemærk bilag til punktet er fortroligt. 

 

Punktet er en opfølgning på drøftelser på udvalgsmødet den 16. januar. Udvalget 

drøftede og besluttede format for redegørelse for ressourceforbrug. KB vil i den 

kommende uge sende et skema til udvalgets medlemmer samt uddannelsesrådgi-

verne. 

 

6. Kommende møder  

Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. 

 

Møde d. 8.2.: 

Pkt. 5 ”Erfaringsudveksling om aftagerpaneler” udsættes, da der kommer nyt 

punkt til: ”Strategi 2018”, der tager afsæt i drøftelser fra strategidagen d. 18.1.  

 

7. Status for akkrediteringsproces, EDU IT-satsning og strategisk ram-

mekontrakt 

 

Ingen bemærkninger. 

 

8. Meddelelser og læs-selv 

Fremadrettet vil der være en kort præsentation af meddelelserne under punktet. 

 

9. Eventuelt 


