
  ERHVERVS-
KANDIDAT

 SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV

 



Hvad er en erhvervskandidat?

En erhvervskandidatuddanelse kombiner-

er studie og arbejde i branchen. Til forskel 

fra en normal kandidatuddannelse på 

Arkitektskolen Aarhus, der tager to års fuld-

tidsstudie at gennemføre, tager en 

erhvervskandidat fire år. 

For at blive optaget på erhvervskandidat 

uddannelsen kræves det, at den studeren-

de har minimum 25 timers relevant erh-

vervsarbejde om ugen i gennemsnit over 

hele semesteret. Den studerende bruger 

hvert år to perioder af ti uger på skolen, og 

resten af tiden bruges på arbejdspladsen. 

Med erhvervskandidatuddannelsen skabes 

et samspil mellem uddannelse og erhver-

vet, der skal give den studerende et styrket 

fodfæste i overgangen mellem studie og 

professionelt virke. Samtidig vil branchen 

have et endnu stærkere aftryk på de fær-

dige erhvervskandidater. Derudover kan 

erhvervskandidatuddannelsen være et 

godt alternativ til de studerende, der trives 

bedre med en kombination af praksis og 

skolebænken.

Hvorfor ansætte en erhvervskandidat?

Mange studerende fra Arkitektskolen Aar-

hus vælger i dag at arbejde i relevante 

virksomheder i en periode mellem deres 

bachelor- og kandidatstudie. Erhvervskan-

didatuddannelsen kan være en naturlig bro 

mellem uddannelse og erhvervet, hvor din 

virksomhed har mulighed for at tilknytte en 

studerende over en fireårig periode til gavn 

for både virksomheden og den studerende. 

Med den fireårige periode er der tid til at 

sikre, at den studerende udvikler sig både 

fagligt og socialt samt indgår forpligtende i 

opgaveløsningen og fællesskabet i virksom-

heden.

På sin vis baserer den nye erhvervskandi-

datuddannelsen sig på mange af de samme 

tanker, som man kender fra mesterlære-ud-

dannelser. 

Hvad lærer de studerende på skolen?

Erhvervskandidatuddannelsen er tilknyttet 

Studio 1D - Kulturmiljø og bytransforma-

tion, der er en helhedsorienteret uddan-

nelse, der forener det strategiske greb 

med planlægning og den arkitektoniske 

udformning. 

Uddannelsen tager afsæt i kulturmiljøer 

og den arkitektoniske kulturarvs værdier 

og iboende egenskaber som potentiale for 

transformation af eksisterende byggede 

miljøer. 

Uddannelsen forbinder skalaspændet fra 

den landskabelige og urbane kontekst og 

ned til bygningsniveau, hvor kulturmil-

jøet forener skala og fortid med fremtid. 

Gennem opgaver med analyse og strate-

gisk planlægning udvikles programmer, der 

gennem transformation, forslagsstillelse og 

projektarbejde tilføjer nye lag til helheden, 

den bymæssige kontekst såvel som den en-

kelte bygning.

Uddannelsen er tilrettelagt med vægt på 

projektarbejde og udvikler den studerendes 
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faglige profil, formgivningskompetencer og 

evne til at nytænke stedbundne fortællinger 

og egenskaber gennem arkitektoniske 

transformationsstrategier, som aktiverer 

kulturmiljøernes værdier og potentialer 

inden for turisme, bosætning, erhverv og 

kultur. 

Studio 1D - Kulturmiljø og bytransformation 

ledes af professor Mogens A. Morgen.

Hvem kan blive erhvervskandidater?

Adgang til uddannelsen forudsætter at den 

studerende har en bachelorgrad fra enten 

Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademi-

ets Arkitektskole. Undervisningssproget er 

dansk.

Hvilke krav stilles til arbejdspladsen?

Da uddannelsen ikke er SU-berettiget, skal 

virksomheden aflønne den erhvervskandi-

datstuderende i de perioder, hvor vedkom-

mende er på arbejdspladsen. 

Det er ikke et krav, at din virksomhed skal 

arbejde med de samme emner, som der 

undervises i på Studio 1D – Kulturmiljø og 

bytransformation, men arbejdet skal være 

relevant for arkitektuddannelsen som hel-

hed.

Hvordan finder jeg en erhvervskandidat?

Det er op til den enkelte studerende at finde 

en relevant ansættelse. På Arkitektskolen 

Aarhus’ hjemmeside kan du som virksom-

hed komme i kontakt med skolens 

studerende via AARCH BOARD.

Yderligere oplysninger

Hvis du har ubesvarede spørgsmål til erh-

vervskandidatuddannelsen, er du velkom-

men til at kontakte:

Prorektor Kristine Leth Juul - klj@aarch.dk

Telefon: 89 36 02 04

Professor Mogens A. Morgen - mom@

aarch.dk - Telefon: 21 70 08 95




