Styrk samarbejdet mellem universiteterne og arbejdsmarkedet
Det akademiske arbejdsmarked har i længere tid været præget af en udbredt dimittendledighed. Selvom
at den generelle akademikerarbejdsløshed er lav, så har dimittendarbejdsløsheden som regel været
markant højere. Blandt akademikere og erhvervsakademiuddannelse er det cirka hver femte
nyuddannet, der går direkte ud i mindst 26 ugers ledighed, og frygten for at stå uden job, når man er
færdiguddannet skaber grobund for usikkerhed og medvirker til unødigt at lægge pres på de
studerende. Derudover er presset for at få sig et godt studiejob begyndt at fylde mere, og der ses da
også en positiv sammenhæng mellem dét at have et studiejob og komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet
efter endt uddannelse. Studiejobs er i stigende grad blevet til et konkurrenceelement på
arbejdsmarkedet, dette bør dog ikke give uhensigtsmæssigt incitament til at prioritere arbejdet højere
end studiet, derfor skal der skabes gode rammer omkring dét at have et studierelateret job.
I Frit Forum har vi udviklet en række løsningsforslag til, hvordan vi højere grad sikrer en god overgang fra
studiet til arbejdsmarkedet, skaber bedre forudsætninger i henhold til tilegne sig et elevant studiejob og
i sidste ende, hvordan vi på denne måde kan arbejde hen imod at begrænse arbejdsløsheden blandt
nyuddannede.”

Ret til praktikforløb på alle bacheloruddannelser
Det er vidt forskelligt, hvor meget praksiskobling, der er på de enkelte uddannelser. At give de
studerende mulighed for at komme i praktik tidligere i deres uddannelsesforløb, gerne allerede på
bacheloren, vil gøre de studerende mere bevidste omkring deres egne evner og værdi på jobmarkedet.
Det vil styrke deres kompetencer, og hjælpe dem til bedre at kunne koble de ting de lærer på studiet til
anvendelsen af denne viden i praksis. Dette vil betyde en lettere overgang til arbejdsmarkedet, et
bredere kendskab til karrieremuligheder og udvidelse af den studerendes netværk. En forudsætning for
at dette skal virke efter hensigten vil dog være, at praktikforløb komplementeres med løbende
feedback, god karrierevejledning og et stærkt samarbejde med arbejdsgiverne omkring relevant
praktikforløb.

Bedre oplysning om muligheder for studiejobs og praktikpladser
Samarbejdet mellem universiteterne og arbejdsgiverne på arbejdsmarkedet skal styrkes, så de
studerende ved hvilke muligheder der er for studierelevant arbejde og praktikpladser. Denne indsats er
især vigtig i de geografiske områder, hvor det for nogle uddannelser kan være udfordrende at finde

studierelateret arbejde, hvor man som studerende har mulighed for at få noget praktisk erfaring
indenfor ens pågældende fagområde.
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