
 

Samarbejdsmuligheder mellem studerende og virksomheder 
 

 

Studiejob 
 

  

Praktik 
 

Hovedopgave 
  

Nyuddannet job 

 

Jobbets indhold bestemmes af 
virksomheden 
 

 
 

Praktiske opgaver i virksomheden, 
som den studerende typisk kan møde 
i sit første job  
 

 

Teoretisk opgave, typisk med afsæt i 
praktisk problemstilling i 
virksomheden 

  

Jobbets indhold bestemmes af 
virksomheden 
 

      
 

Ingen krav fra IBA 
 

 

Praktikkens indhold godkendes af IBA 
vejleder 
 

 

Problemstilling godkendes af IBA 
vejleder 

  

Ingen krav fra IBA 

      
 

Starter løbende efter aftale 
 

 

Starter januar/februar eller 
august/september afhængig af 
uddannelse 
 

 

Starter umiddelbart efter praktik, 
Finansbachelor dog først på sidste 
semester 

  

Starter løbende efter aftale 

      
 

Efter aftale 
 

 

Ligger på uddannelsens sidste 
semester, Finansbachelor dog på 5. semester 
 

 

Ligger på uddannelsens sidste 
semester, Finansbachelor dog på 7. semester 

  

Efter aftale 

      
 

Varighed aftales 
 

 
 

Varighed 12 uger,  
Finansbachelor dog 20 uger 
 

 

Varighed ifølge studieordning 
  

Varighed aftales 

      
 

Arbejdspladsens placering aftales 
 

 

Arbejdet foregår typisk i 
virksomheden 
 

 

Arbejdet foregår typisk hjemmefra 
  

Arbejdspladsens placering aftales 

      
 

Timetal aftales 
 

 

Fuld tid, forventet 37 timer i ugen 
 

 

Fuld tid 
  

Timetal aftales 

      
 

Aflønnes 
 

 

Ulønnet*  
 

 

Ulønnet* 
 

  

Aflønnes 

 

*Eventuelle omkostninger dækkes. Virksomheden må desuden give en erkendtlighed på op til 3.000 kr. om måneden som gave i forbindelse med praktik. 

 



Samarbejdsmuligheder mellem studerende og virksomheder
Link: https://www.designskolenkolding.dk/node/2216

Studiejob Praktik Projektsamarbejde Færdiguddannede i job

Jobbets indhold bestemmes af virksom-
heden

Jobbets indhold afstemmes mellem stu-
derende og virksomhed

Det er obligatorisk for afgængere at sam-
arbejde med en eller flere eksterne parter

Jobbets indhold bestemmes af virksom-
heden

Ingen krav fra DSKD Godkendelse af begge parter samt DSKD Samarbejdsaftale udfyldes og underskri-
ves af virksomhed, studerende og DSKD

Ingen krav fra DSKD

Opstart: løbende efter aftale Opstart: ultimo august BA: start april
MA: start december

Opstart: løbende efter aftale

Tidspunkt: efter aftale Tidspunkt: praktik ligger på bachelorstudi-
et i det 5. semester

BA: 3. årgang
MA: 5. årgang

Tidspunkt: efter aftale

Varighed: efter aftale Varighed: fra ultimo august til juleferie i 
december

Varighed BA: 10 uger
Varighed MA: 22 uger

Varighed: efter aftale

Studiejobbet foregår typisk hos virksom-
heden

Praktikken foregår hos virksomheden Projektet udføres typisk fra DSKD og i 
løbende dialog med samarbejdspartneren

Arbejdspladsens placering aftales

Aflønnes Ulønnet* Ulønnet* Aflønnes

Timetal aftales, typisk 8-15 timer ugentligt Praktikken er fuldtidsbeskæftigelse, hvor 
den studerende indgår i virksomhedens 
daglige opgaver og praksisser

Afgangsprojektet er på fuld tid Timetal aftales

* Det er muligt for virksomheder at give studerende i projektorienterede forløb eller ulønnet praktik op til 3000 kroner om måneden ved siden af deres SU. Erkendtligheden er frivillig for 
virksomheder og organisationer. Beløbsgrænsen på 3000 kroner er fastlagt af ministeriet for at understrege, at de studerende er i et uddannelsesforløb og ikke er arbejdstagere.



Driftsorienteret periode:

Konkrete opgaver:
• Udvikling
• Drift
• Ad hoc

SD
U

 R
IO

Studiejob Praktik/projekt
forløb

Projekt
(Bachelor/Speciale) Færdiguddannede

Praktisk periode:

• En eller et par primære opgaver
med fagspecifikt fokus

Teoretisk periode:

• Specifikt fagligt fokus
• Aktuelle problemstillinger eller

skuffeprojekter

Driftsorienteret periode:

• Konkrete opgaver

• Udviklingsorienterede opgaver

• Ad hoc

Ingen krav fra universitetet Krav fra universitetet
(vejleder godkender praktikken)

Krav fra universitetet
(vejleder godkender projektet)

Ingen krav fra universitetet

Opstart når som helst Opstart typisk i februar eller 
september afhængigt af studie

Opstart typisk i februar eller 
september afhængigt af studie

Opstart når som helst

Ubegrænset varighed Varighed 2-5 måneder Varighed 2-5 måneder Ubegrænset varighed

Ca. 8-15 timer i ugen Ca. 15-37 timer i ugen. Udover tid 
til at følge undervisning samtidigt

Afhænger af opgavens størrelse Fuldtidsstilling

Arbejder typisk hos virksomheden Arbejder typisk hos virksomheden Arbejder typisk hjemmefra Ansat i virksomheden

Løn efter kvalifikationer 
(forhandles med kandidaten)

Ulønnet*
(evt. omkostningsdækning samt 
andre udgifter)

Ulønnet
(evt. omkostningsdækning samt 
andre udgifter)

Løn efter kvalifikationer
(forhandles med kandidaten)

*Undtaget for ingeniører, som  lønnes med 14.500 kr. månedligt (kilde: www.ida.dk). Virksomheden må give en erkendtlighed på op til 3.000 kr. om måneden

(kilde:www.skat.dk).

Produktark over samarbejdsmuligheder 

www.sdu.dk/jobbank
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