
Møde i Aftagerpanel ved Institut for Mennesker og Teknologi d. 27. april 16-18 

- med efterfølgende middag 

Mødet vil foregå i bygning 04 (FabLab i kælderen) – kort over RUC er vedhæftet. 

 

Tema: Med arbejdsmarkedet i fokus for uddannelserne - projektsamarbejde og praktikforløb 

Dimittend- og kandidatundersøgelser viser at kandidaterne øger deres muligheder for at finde og fastholde 
beskæftigelse betragteligt, hvis de undervejs i deres uddannelse får lejlighed til at udvikle deres faglige 
kompetencer i et tæt samspil med konkrete arbejdspladser. På RUC rummer uddannelsesstrukturen gode 
muligheder for at etablere tætte samarbejder med arbejdsmarkedet og potentielle aftagere gennem 
projektsamarbejde og praktikforløb. Samarbejdet bliver i sådanne forløb en del af den formelle uddannelse. 
Det stiller dog særlige krav til både uddannelserne og arbejdspladserne, når praktik- og projektforløb også 
skal kunne udprøves ved eksamen. 

Ved dette møde i aftagerpanelet retter vi fokus mod muligheder, forventninger og krav i samarbejdet 
mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere. Som forberedelse til mødet, vil vi bede panelets 
medlemmer reflektere over følgende spørgsmål: 

- Hvilke muligheder ser arbejdspladserne ved samarbejder med uddannelser og studerende? 
- Hvordan kan de bruge samarbejdet på arbejdspladsen? 
- Er der særlige udfordringer på arbejdspladserne, som uddannelserne bør indtænke ved indgåelse af 

aftaler?  

Hvis i ikke selv har erfaringer med samarbejder med studerende og uddannelser, må i meget gerne 
inddrage erfaringer i jeres netværk. 

Dagsordenspunkt Bilag 
1) Velkommen – kort præsentation af dagens program og 

præsentationsrunde 
 
Tema: Med arbejdsmarkedet i fokus for uddannelserne - 
projektsamarbejde og praktikforløb 

 

 

2) Velkommen til FabLab ved RUC 
 
Nicolas Padfield, leder af FabLab, vil præsentere panelets medlemmer for 
deres arbejde og de muligheder for samarbejde med omverden stedet 
giver.  
Se her for intro: https://www.facebook.com/fablabruc/?fref=ts 
 
 

 

3) Med uddannelsen på arbejde! 
4 korte oplæg om uddannelsesaktiviteter i samarbejde med 
arbejdsmarkedet 
 
Employability med fokus på eksterne samarbejdspartnere på RUC 
Camilla Bylling Lang, RUC’s Karriereteam  

 



 
I praktik ved Mellemfolkeligt Samvirke! 
Jonas Kielland, studerende ved Pædagogik og Arbejdsliv 
 
Kommende byplanlæggere udvikler Holbæk Kommune!  
Thomas Theis Nielsen, studieleder ved Geografi 
 
’Forskning i egen praksis’ - masterstuderende m. nyt perspektiv på 
arbejdet 
Jan Pries-Heje, studieleder ved Master i projektledelse og 
procesforbedring 
 

 
4) Muligheder, forventninger og udfordringer i samarbejdet mellem 

uddannelser og arbejdspladser 
Workshop 
 

- Hvad er aftageres forventninger til studerende og uddannelse 
ved samarbejde? 

- Hvad kan arbejdspladsen bruge et samarbejde med 
uddannelse/studerende til? 

- Hvad lægger aftagere særligt vægt på i samarbejder med 
uddannelser og studerende? 

- Hvordan kan uddannelserne og de studerende bidrage til 
arbejdspladsen? 

 
Workshoppen opsamles med bud på hvad studielederne vil arbejde 
videre med 
 

 

5) Næste møde: Bedømmelsesformer med fokus på læring og udvikling af 
praktiske kompetencer 
 

 

6) Fælles middag og tak for denne gang 
 

 

 

 

Bilag: 

- Kort over RUC 
- Liste over medlemmer af Aftagerpanelet 
- Liste over studieledere, medlemmer af institutledelse og sekretariat 
- Kort beskrivelse af RUC’s praktikforløb 

For mere uddybende læsning: 

Kortlægning af projektorienterede forløb ved Evalueringsinstituttet – EVA 

http://ufm.dk/publikationer/2016/filer/delnotat-2-udbredelse-og-rammerne-for-projektorienterede-
forlob.pdf 


