
Erhvervsprojekt 
for kandidatstuderende ved  
Institut for Bioscience

Institut for Bioscience ønsker at 
være en aktiv medspiller i det 
private- og offentlige erhvervs-
liv og indgå i samarbejder om 
uddannelse, teknologiudvik-
ling og forskningsprojekter. 
Det kan være i form af efter-
uddannelse, samarbejde via 
ErhvervsPhD-ordningen eller 
ErhvervsPostdoc-ordningen, 
konkrete forskningsprojekter 
eller langsigtede strategiske 
partnerskaber. 

Mere information om 
erhvervssamarbejde med 
Institut for Bioscience 
fås hos: 

Viceinstitutleder 
Christian Kjær 

ckj@bios.au.dk
tlf: 87158814

AARHUS  
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE

AU



Den studerende afslutter projektet med en arbejdsrapport 
og en portefølje over udførte arbejdsopgaver og vil blive 
evalueret til en mundtlig eksamen. Til eksamen vil vejle-
derne fra virksomheden og instituttet være eksaminatorer, 
og der vil være en ekstern censor.

Det udbetales ikke løn til den studerende under projekt-
forløbet, og en virksomhed, hvor den studerende har 
fritidsarbejde, må ikke indgå som partner i projektet.

Er din virksomhed interesseret?
Få mere information om erhvervsprojekter for kandidat 
 studerende hos: 

Lektor Rikke Meyer 
rikke.meyer@inano.au.dk 
tlf: 87156562

Praktisk erfaring og indsigt i 
erhvervslivet 
Med konkrete opgaver mellem hænderne får kandi-
datstuderende ved Institut for Bioscience mulighed for at 
anvende og afprøve deres biologiske viden, når de, som 
en del af kandidatuddannelsen i biologi, vælger at udføre 
et erhvervsprojekt hos en virksomhed eller organisation. 

Fordele for din virksomhed/
organisation
• Kontakt til potentielle nye medarbejdere
• Adgang til ny faglig viden og analysemetoder
• Konkrete opgaver bliver løst af fagligt kvalificerede 

 studerende
• Mulighed for at påvirke uddannelsen af fremtidige 

 biologer gennem dialog med den interne vejleder
• Skaber netværk på Aarhus Universitet og kan ini-

tiere nye forskningssamarbejder

Erhvervssamarbejde og 
professionelle kompetencer
Gennem projektforløb, hvor de studerende arbejder i of-
fentlige eller private virksomheder, vil Institut for Bioscience 
udbygge erhvervssamarbejdet og give studerende mulig-
hed for at udvikle professionelle kompetencer, opbygge 
netværk og hente inspiration til at vælge retning for ar-
bejdslivet efter studiet.

Et erhvervsprojekt strækker sig over et semester og udgør 
op til 2/3 af semestrets arbejdsbelastning (20 eller 15 ECTS). 
Den studerende har en vejleder i virksomheden, der guider 
den studerende gennem løsningen af opgaverne, og sam-
tidig er der tilknyttet en vejleder fra Institut til Bioscience, 
hvis forskningsfelt har relation til temaet for projektet.

Arbejdsopgaverne i projektforløbet skal være relevante for 
den studerendes uddannelsesforløb, og den studerende 
skal arbejde inden for de samme rammer som virksom-
hedens øvrige ansatte.


