
Erhvervs- 
kandidatuddannelser 

Kombination af 
kandidatstudier og beskæftigelse



I dette informationsmateriale kan du læse 
mere om erhvervskandidatordningen og 
de muligheder, som en erhvervskandidat-
uddannelse giver. 

Materialet henvender sig til dig:

• der er interesseret i at have en  
erhvervskandidatstuderende ansat

• der er interesseret i at læse på en  
erhvervskandidatuddannelse.

I materialet kan du også blive klogere 
på de rammer, der er fastsat for en er-
hvervskandidatuddannelse, og de krav, der 
gælder for virksomheder og studerende, 
der indgår i et erhvervskandidatforløb. Du 
kan også finde gode råd til, hvordan du 
planlægger et godt erhvervskandidatfor-
løb. 

Information
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Virksomheder

En erhvervskandidatuddannelse giver jer 
som virksomhed bedre muligheder for at 
ansætte kvalificerede medarbejdere i form 
af universitetsstuderende, der kan koble 
det, de lærer på studiet, til deres arbejds-
opgaver på en helt unik måde ved at indgå 
på arbejdspladsen på lige fod med øvrige 
ansatte.

Studerende

Med en erhvervskandidatuddannelse får 
du som studerende mulighed for at tilegne 
dig kompetencer, som du i højere grad end 
tidligere direkte kan anvende i dit sidelø-
bende arbejdsliv. 
Du får mulighed for selv at tilrettelægge 
en sideløbende beskæftigelse, som sup-
plerer din erhvervskandidatuddannelses 
faglige indhold. 

Formål

Formålet med erhvervskandidatuddannelserne er at skabe en bedre kobling mellem uddan-
nelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.
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En erhvervskandidatuddannelse er en kandidatuddannelse, der er tilrettelagt 
på deltid for personer i sideløbende beskæftigelse. 

En erhvervskandidatuddannelse er en uddannelse på kandidatniveau og er 
dermed ikke det samme som en erhvervs-ph.d.

En erhvervskandidatuddannelse strækker sig over en fireårig periode, hvor 
den studerende læser på uddannelsen samtidig med, at vedkommende er i 
sideløbende beskæftigelse. 

Den erhvervskandidatstuderende kan enten være i sideløbende relevant 
beskæftigelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver mindst 25 timer om 
ugen (årsnorm), eller den studerende kan være iværksætter med en faglig 
relevant selvstændig virksomhed.   

En erhvervskandidatuddannelse er med fuldt statstilskud, uden deltagerbe-
taling og uden mulighed for Statens Uddannelsesstøtte.

Erhvervskandidatordningen skaber dermed mere fleksible rammer for at læse på en kandidat-
uddannelse til fordel for både virksomheder og studerende.



En erhvervskandidatuddannelse er en kandidatuddannelse, der er tilrettelagt 
på deltid for personer i sideløbende beskæftigelse. 

En erhvervskandidatuddannelse er en uddannelse på kandidatniveau og er 
dermed ikke det samme som en erhvervs-ph.d.

En erhvervskandidatuddannelse strækker sig over en fireårig periode, hvor 
den studerende læser på uddannelsen samtidig med, at vedkommende er i 
sideløbende beskæftigelse. 

Den erhvervskandidatstuderende kan enten være i sideløbende relevant 
beskæftigelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver mindst 25 timer om 
ugen (årsnorm), eller den studerende kan være iværksætter med en faglig 
relevant selvstændig virksomhed.   

En erhvervskandidatuddannelse er med fuldt statstilskud, uden deltagerbe-
taling og uden mulighed for Statens Uddannelsesstøtte.

Definition
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I sommeren 2018 blev Christian Aaskov 
Frausing ansat som erhvervskandidat i det 
rådgivende ingeniørfirma NIRAS. 
På det tidspunkt havde Christian afsluttet 
sin uddannelse som diplomingeniør – en 
uddannelse, han havde suppleret med et 
studiejob hos NIRAS. 

Som erhvervskandidat er Christian nu det 
naturlige bindeled mellem den praksisnæ-
re faglighed på arbejdspladsen og universi-
tetets høje akademiske niveau. Det skaber 
værdi på flere niveauer: Gennem Christians 
erhvervskandidatuddannelse kan NIRAS lø-
bende blive opdateret på den nyeste viden 
og få mulighed for at spotte nye, talentful-
de kolleger. 

Ordningen giver samtidig NIRAS og DTU 
Compute, hvor Christian uddanner sig, mu-
lighed for at etablere en tættere relation 
og dermed oparbejde en gensidig forståel-
se af, hvad de kan bruge hinanden til. 

Christians ansættelse som erhvervskandi-
dat har med andre ord givet NIRAS endnu 
en fagligt stærk medarbejder, skabt en 
tættere relation til universitetets faglige 
miljø og givet Christian mulighed for at 
skabe en bedre erhvervsorienteret balance 
mellem studieliv og arbejdsliv.

Case: Christian og NIRAS
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Erhvervskandidatuddannelser udbydes på 
universiteter og videregående kunstneri-
ske uddannelsesinstitutioner. 

De fireårige erhvervskandidatuddannelser 
har samme indhold som de toårige kandi-
datuddannelser på heltid, og der stilles de 
samme faglige krav til de studerende. 

Der vil almindeligvis være ansøgningsfrist 
den 1. marts til erhvervskandidatuddannel-
ser med studiestart i september.  
Nogle erhvervskandidatuddannelser kan 
have studiestart i februar.

Det er uddannelsesinstitutionerne, der 
fastsætter procedurer og tidsfrister for 
ansøgning til erhvervskandidatuddannel- 
 

serne. Det er også uddannelsesinsti-
tutionerne, der vurderer, hvad der udgør 
relevant beskæftigelse for den enkelte 
erhvervskandidatuddannelse.

Ikke alle kandidatuddannelser udbydes 
som erhvervskandidatuddannelser, men 
der godkendes løbende nye.  
Se www.ufm.dk for en oversigt over de er-
hvervskandidatuddannelser, der udbydes.

I det følgende kan du som virksomhed og 
som studerende læse mere om de rammer, 
der er fastsat for en erhvervskandidatud-
dannelse, og de krav, der gælder, når du 
indgår i erhvervskandidatforløb.

Foto: Shutterstock
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Virksomheder



Erhvervskandidatordningen giver en rigtig god mulighed 
for, at arbejde og studie går ”hånd i hånd”. Det skaber en 
stærk læring.

Annemette Hilligsøe Kaiser, Senior Manager, Deloitte

Erhvervskandidatordningen gør det muligt 
for jer som virksomhed at ansætte kva-
lificerede medarbejdere i form af kandi-
datstuderende. 

Fordele for jer som virksomhed ved at have 
en ansat, som læser på en erhvervskandi-
datuddannelse, er bl.a.:

• nye teoretiske og metodiske input
• nye perspektiver på organisationen
• kontakt til universiteternes uddannel-

ses- og forskningsmiljøer
• rekrutteringsfordele.

Den studerende vil som udgangspunkt 
være tilknyttet jeres virksomhed i en perio-
de på fire år. Sideløbende vil den studeren-
de læse på sin kandidatuddannelse.

Værd at vide

10



• inddrage den studerende på linje med 
fuldtidsansatte. 

• være opmærksom på, at den stude-
rende har en underskrevet ansættel-
seskontrakt senest inden studiestart i 
september eller for nogle uddannelser i 
februar. Bemærk, at nogle erhvervskan-
didatuddannelser kræver en underskre-
vet ansættelseskontrakt ved ansøg-
ningsfrist for uddannelsen. 

• vide, at både I som virksomhed og den 
studerende kan opsige samarbejdet 
undervejs i forløbet. Såfremt den stu-
derende ikke forbliver i beskæftigelse 
hos jer eller får tilsvarende ansættel-
sesaftale et andet sted, vil vedkommen-
de blive overflyttet til heltidskandidat-
uddannelsen og fortsætte sine studier 
på heltid. 

For at læse på en erhvervskandidatud-
dannelse skal den studerende have en 
ansættelsesaftale med jer som virksomhed 
på baggrund af en relevant bachelorud-
dannelse eller anden relevant dansk eller 
udenlandsk uddannelse på samme niveau, 
svarende til mindst 25 timer om ugen i 
gennemsnit. 

I forbindelse med den studerendes ansæt-
telse hos jer skal der senest ved studiestart 
foreligge dokumentation for, at I som 
virksomhed og den studerende er bekendt 
med formål og vilkår, som fremgår af 
denne folder, for at indgå i et erhvervskan-
didatforløb. Der skal også foreligge en be-
skrivelse af sammenhæng mellem ansæt-
telse og uddannelse samt den forventede 
arbejdstid i ansættelsen.

Som virksomhed skal I

Nærmere info om ansættelsesforhold og løn kan I indhente gennem jeres medlemsorganisation. 11
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Studerende



Erhvervskandidatuddannelsen er en unik 
mulighed for dig som studerende for at 
koble din kandidatuddannelse med en ind-
sigt i arbejdsmarkedet. 

Som erhvervskandidatstuderende skal du 
være i relevant sideløbende beskæftigelse. 
Dette krav kan du indfri ved at opfylde én 
af to følgende betingelser:  

 

 

 
 

• Du skal have en dokumenteret ansæt-
telsesaftale med en offentlig eller 
privat arbejdsgiver om sideløbende 
relevant beskæftigelse på baggrund af 
en relevant bacheloruddannelse eller 
anden relevant dansk eller udenlandsk 
uddannelse på samme niveau.  
 
Ansættelsesaftalen skal som udgangs-
punkt være på mindst 25 timer om 
ugen i gennemsnit (årsnorm), så du er 
en integreret del af arbejdspladsen på 
linje med fuldtidsansatte. 
 

• Du skal være iværksætter med en faglig 
relevant selvstændig virksomhed, der 
har omsætning og indtægtsgivende 
aktiviteter, eller tilknyttet et offentligt 
eller privat iværksættermiljø. Iværksæt-
teri kan dermed også tælle som rele-
vant beskæftigelse. 

Værd at vide
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Jeg får bedre mulighed for løbende at bruge den viden, jeg 
får på studiet i mit arbejde. Dermed er der mindre fokus på 
’at komme igennem faget’ og bestå eksamen og mere fo-
kus på at tage den viden, jeg får på studiet, og omsætte til 
praktik.

Erhvervskandidatstuderende ved cand.merc.aud.-studiet 
Pia Lindorf Lundby Jakobsen, Deloitte, Aarhus

• Efter optagelse på en erhvervskan-
didatuddannelse skal du opretholde 
relevant beskæftigelse eller iværksæt-
tervirksomhed under hele uddannelses-
forløbet. 

• Din uddannelsesinstitution vil to gange 
årligt bede om dokumentation for, at 
du fortsat er i sideløbende beskæftigel-
se. 
 
 
 
 
 

 

• Hvis du skifter arbejdsgiver eller over-
går fra iværksættervirksomhed til 
anden relevant beskæftigelse, skal 
du ansøge uddannelsesinstitutionen 
om fortsat at være indskrevet på er-
hvervskandidatuddannelsen. 

• Du kan blive overflyttet til heltidskan-
didatuddannelsen, hvis dit ansættelses-
forhold ophører, og du ikke finder en ny 
relevant beskæftigelse.

Opmærksomhedspunkter for 
studerende

16



• Vær i god tid, og påbegynd processen 
tidligt. Nogle erhvervskandidatud-
dannelser kræver, at du har en un-
derskrevet ansættelseskontrakt ved 
ansøgningsfrist for uddannelsen, mens 
ansættelsesaftalen på andre uddannel-
ser skal være underskrevet og indsendt 
inden studiestart.  

• Du skal senest ved studiestart doku-
mentere, at du og virksomheden er 
bekendt med formål og vilkår for at 
indgå i et erhvervskandidatforløb. I skal 
også beskrive sammenhængen mellem 
ansættelse og uddannelse og den for-
ventede arbejdstid.  

• Sæt dig ind i de uddannelsesmæssige 
faglige krav, som de fremgår af studie-
ordningen for din uddannelse. 

• Ligesom når du søger om optagelse på 
en heltidskandidatuddannelse, skal du 
sikre dig, at du opfylder de adgangs-
krav, der er opstillet for uddannelsen. 
          

• Oplys gerne virksomheden om retnings-
linjer for forløbet på din uddannelse, så 
der er fleksibilitet omkring dine ar-
bejdsopgaver og dit studie.

Læg en struktureret plan, så forventninger, til hvordan ud-
dannelsesforløbet skal foregå, er afklaret.

Erhvervskandidatstuderende ved cand.merc.aud.-studiet 
Marc Laursen, BDO, København

Den studerendes 
planlægningsguide
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Du kan få mere information om de enkelte erhvervskandidatuddannelser på uddannelsesinstituti-
onernes hjemmesider. 
Du kan også læse mere om erhvervskandidatordningen på Uddannelses- og Forskningsministeri-
ets hjemmeside. 

1. udgave 2019 - kun i digital udgave.
ISBN 978-87-93807-09-9 (web)

Udgivet i samarbejde mellem Dansk Industri, Dansk Erhverv, 
Danske Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet

Publikationen kan hentes på www.ufm.dk/publikationer/2019


