
Projekt- og 
specialesamarbejde 
––––––––
De studerendes semesterprojekt er 
udgangspunktet for samarbejdet. 
Sammen med de(n) studerende 
formulerer I en problemstilling med 
udgangspunkt i jeres praksis. De(n) 
studerende udarbejder en forsk-
ningsbaseret analyse med udgangs-
punkt i den aftalte problemstilling.  
Aftal med de studerende, at I får 
resultaterne leveret i et format, som 
giver mening for jer. 

Varighed: 
Samarbejdet forløber normalt over 
3-6 måneder, men varierer fra ud-
dannelse til uddannelse.

Deadline: 
Vil I samarbejde med studerende i 
foråret, skal opslaget offentliggøres 
mellem november og januar. Drejer 
det sig om samarbejde i efteråret, 
skal opslaget offentliggøres mellem 
juni og august. 
I lægger selv projektforslaget i  
RUC Job- og Projektportal.

Praktik
––––––––
Et praktikforløb er en del af de 
studerendes uddannelse og skal 
godkendes af universitetet. Praktik 
indgår i kandidatuddannelsen, og I 
laver sammen med praktikanten en 
praktikkontrakt. Flere og flere virk-
somheder bruger praktik som ind-
gang til at rekruttere studerende til 
specialesamarbejde, studiejob eller 
sidenhen fuldtidsjob. Som udgangs-
punkt er praktikforløbet ulønnet, men 
I bestemmer dog selv, om I vil give 
praktikanten erkendtligheder.

Varighed: 
Praktikanten vil typisk være på 
arbejdspladsen tre-fem dage om 
ugen. Praktikforløbet varer fra to-
fem måneder, men omfanget varierer 
fra uddannelse til uddannelse.

Deadline: 
Det er en god idé at være ude med 
opslaget i god tid. Oktober/november 
er et godt tidspunkt at offentliggøre 
jeres stillingsopslag, hvis I ønsker en 
praktikant i forårssemestret. Tilsva-
rende er april/maj et godt tidspunkt, 
hvis I ønsker en praktikant til efterårs-
semestret.
I lægger selv praktikopslaget i 
RUC Job- og Projektportal.

Studiejob
––––––––
Med en studentermedhjælper har 
I en unik mulighed for at oplære og 
knytte bånd til potentielle medarbej-
dere. Studentermedhjælpen kan løse 
drifts- og udviklingsopgaver, som 
det ellers kan være svært at finde tid 
eller ressourcer til. Den studerende 
tilfører jeres virksomhed den nyeste 
forskningsbaserede viden og et 
sæt friske øjne på de udfordringer, I 
oplever i dagligdagen. En studenter-
medhjælper er en fleksibel ressource 
ind i virksomheden og kan både være 
ansat et fast timeantal ugentligt eller 
i en afgrænset periode f.eks. i tilknyt-
ning til et projekt.

Varighed: 
I bestemmer selv varigheden af 
ansættelsen.

Deadline: 
I skal selv slå studiejobbet op i 
RUC Job- og Projektportal og står 
desuden selv for den videre ansæt-
telsesproces. I kan ansøge om en 
studentermedhjælper når som helst 
på året.

Sådan kan 
I samarbejde 

med studerende 

Læs mere om studentersamarbejde her: ruc.dk/studentersamarbejde
Kontakt: samarbejde@ruc.dk
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