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Erhvervskandidat
Erhvervskandidat er en ny uddannelsesmodel, der har til hensigt at knytte virksomheder tættere til kandidatuddannelserne i et styrket samarbejde mellem universiteterne og særligt de mange små og mellemstore virksomheder (SMV) i dansk erhvervsliv.
Den studerende vil skulle bruge mere end to år på sin kandidatuddannelse, idet virksomhedsdelen indgår som en væsentlig del af den samlede uddannelse. Uddannelsen
skal derfor være omfattet af en undtagelsesbestemmelse fra studiefremdriftspakkens
krav om afkortelse af den gennemsnitlige studietid på landets universitetsuddannelser.
Den studerende skal som minimum optjene 30 ECTS om året og tage i alt 120 ECTS på
højst tre år. Der vil med andre ord ikke være krav om studieaktivitet i alle semestre.
Det kan eventuelt aftales, at nogle af disse ECTS-point tages som praktikophold i virksomheden. Der må dog ikke tages mere end i alt 30 ECTS i form af praktikophold.
Universitetet, virksomheden og den studerende udarbejder i fællesskab en samarbejdsaftale, der tages op til revision mellem hvert semester, dvs. hvert halve år. Heraf skal blandt andet fremgå arbejdstiden for den studerende, en plan for den studerendes konkrete arbejdsopgaver i virksomheden samt den studerendes kontakt til
virksomheden. Arbejdstiden kan variere, men kan ikke overstige 20 timer om ugen af
hensyn til den studerendes optjening af ECTS i det pågældende semester. Lønnen
fastsættes mellem den studerende og virksomheden.
Det vil være oplagt, at kandidatspecialet skrives i samarbejde med virksomheden. I så
fald skal virksomheden stille en bivejleder til rådighed, mens universitetet sørger for
hovedvejlederne.

Iværksætterkandidat
Iværksætterkandidat er en variant af virksomhedskandidaten. Denne uddannelsesmodel betyder, at studerende med iværksætteraspirationer kan udvikle egen forretningsidé sideløbende med studierne. Det vil være et krav, at den studerende enten
skal have sit eget firma eller være tilknyttet et iværksætterfirma som medejer eller
partner. Den studerende kan også starte en virksomhed op under kandidatforløbet,
men forpligter sig til at have eget firma eller være tilknyttet et nystartet firma inden
for kandidatuddannelsens første år.
Den studerende skal som minimum optjene 30 ECTS om året og tage i alt 120 ECTS på
højst tre år. Der vil med andre ord ikke være krav om studieaktivitet i alle semestre.
Det kan eventuelt aftales, at nogle af disse ECTS-point tages som praktikophold i virksomheden. Der må dog ikke tages mere end i alt 30 ECTS i form af praktikophold.
Hvis alle parter finder det relevant, kan specialet skrives med udgangspunkt i egen
virksomhed og forretningsidé.

Iværksætterkandidaten bør efter endt uddannelse have mulighed for at indtræde i et
iværksætterspor i dagpengesystemet efter inspiration fra forsøg i Region Nordjylland.
Det nordjyske forsøg giver udvalgte nyuddannede mulighed for at fortsætte opbygningen af egen virksomhed på dagpenge samtidig med, at de unge iværksættere integreres i et inkubatorforløb med adgang til sparring, potentielle investorer etc. Optagelse på forløbet forudsætter en godkendt forretningsplan med vækstpotentiale.
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