FAQ – ERHVERVSKANDIDAT
Info til studerende

Hvad er en erhvervskandidatuddannelse?
En erhvervskandidatuddannelse er en uddannelse, der er tilrettelagt så du
har mulighed for at tage en kandidatuddannelse på deltid samtidig med
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du har et job.
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Hvad kendetegner en erhvervskandidatuddannelse?
•

Du kan ikke få SU under uddannelsen på noget tidspunkt, da du
får løn af din arbejdsgiver

•

Du skal selv sørge for at finde dit job.

•

Din ansættelse skal være relevant for arkitektstudiet - minimum
25 timer om ugen i gennemsnit eller en iværksættervirksomhed
med omsætning og indtægtsgivende aktiviteter.

•

Du skal løbende kunne dokumentere din ansættelse over for
skolen.

•

Du skal leve op til de samme optagelseskriterier som til den
ordinære kandidatuddannelse

•

Uddannelsen er tilrettelagt, så du er på skolen i to blokke a 10
uger i løbet af et studieår. Den øvrige tid bruger du på din
arbejdsplads og på at afvikle ferie.

•

Hvert modul udprøves med en eksamen.

•

Der er ingen deltagerbetaling med mindre du kommer fra lande
uden for EU/EØS og Schweiz

Hvad opnår du ved at tage en erhvervskandidatuddannelse?
•

Tæt kontakt til praksis

•

Du får nøjagtig den samme uddannelse som den tilsvarende
kandidatuddannelse på fuldtid og er på skolen i 75% procent af
tiden de ordinære studerende her
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Frister
Der er frist for ansøgning senest d. 15. marts 2019, ved at sende en mail
med tilkendegivelse af din interesse i at blive optaget på uddannelsen.
Mailen sendes til: jhel@aarch.dk
Når fristen er udløbet, vil du blive kontaktet hurtigt mhp de administrative
detaljer.
Senest 1. juni skal du have indgået en aftale med en arbejdsgiver, så du
opfylder ansættelseskravet.
Kontaktperson
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte: Jørgen Helstrup
jhel@aarch.dk
Dato: 01.03 2019
Side 2 af 2
J.nr. ####/##-##
INIT/INIT

Arkitektskolen Aarhus I Nørreport 20 | 8000 Aarhus C I +45 8936 0000 I a@aarch.dk | www.aarch.dk

