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Pagineringstekst

Alle parter kan vinde ved samarbejdet
MatchPol er et tilbud til praksis, studerende og bachelorvejledere 
om at skabe et projekt sammen. Et projekt der kan rykke ved, 
udforske og udfordre praksis på en måde, der ligger inden for ram-
merne af et professionsbachelorprojekt. 

Som ansat i praksis eller i forsknings- 
og udviklingsmiljøer
MatchPol giver muligheden for et spændende samarbejde med 
engagerede studerende.

De studerende tager udgangspunkt i et problemfelt eller vision fra 
jeres praksis i deres bachelorprojekt. I indgår i et samarbejde med 
bachelorstuderende og får her igennem adgang til projektets resul-
tater, diskussioner og eventuelle handlingsforslag. Erfaringer viser, 
at de studerende kommer med rygsækken fyldt med den nyeste 
viden og deres projekter er god inspirationskilde til faglige diskus-
sioner og udvikling af praksis.

Som studerende på vej mod bachelorprojektet
De studerende bliver motiverede af at lave et bachelorprojekt med 
afsæt i reelle problemstillinger fra praksis. De vil i et samarbejde 
med jer på en meningsfuld måde bidrage til udvikling af praksisfel-
tet. Desuden udvikler de væsentlige kompetencer som professions-
udøvere og styrker deres CV.

Som bachelorvejleder
Bachelorvejlederne skal være med til at skabe et samarbejde med 
praksis med henblik på at kvalifi cere bachelorprojekterne. 

Kontakt
Projektleder for MatchPol, 
lektor Anne Hove
Tlf.: 72 48 76 56
E-mail: anho@phmetropol.dk



Pagineringstekst

Start i dag – det er nemt at oprette projektforslag
På sitet www.MatchPol.dk kan I hurtigt oprette jeres projektforslag. Benyt den ska-
belon til projektforslag, der ligger på websitet under menupunktet ”For praksis”. 

Beskriv projektforslaget så detaljeret som muligt 
og angiv hvilke professioner, I tænker, kan arbej-
de med projektet, og i hvilken periode projektet 
vil være relevant.

Ønsker I at vende en ide til et projektforslag med 
en underviser fra Metropol, kan I finde en faglig 
sparringspartner under menupunktet ”Kontakt”.

Inden for 5 arbejdsdage er projektforslaget på nettet
Når skabelonen er udfyldt, sender I den til matchpol@phmetropol.dk. Så lægger vi 
dit projektforslag på Matchpol, så de studerende kan tage kontakt til jer og afklare 
det videre samarbejde.

Hvad indebærer det for jer?
I skal hovedsageligt tilbyde at være ”døråbnere” for de studerende. Det kan for 
eksempel være ved at skabe kontakt til relevante kolleger, borgere, patienter m.v. 
og give de studerende adgang til materialer, dokumenter og praksissituationer. 

Ved projektets start indgår I en samarbejdsaftale med de studerende, så der er 
klarhed over de gensidige forventninger og forpligtigelser. På www.MatchPol.dk 
ligger der under menupunktet ”For praksis” en skabelon til en samarbejdsaftale, 
som kommer ind på de forhold, det vil være relevant at forholde sig til i jeres 
samarbejde. 

Hvad kendetegner et bachelorprojekt?
At de studerende ser på jeres problemstilling inden for rammerne af et bachelor-
projekt, betyder at:

 � analyser foretages ud fra en systematisk undersøgelse

 � der gøres brug af videnskabelig arbejdsmetode

 � der tilknyttes en vejleder til projektet fra Metropol

 � de studerende arbejder med projektet i 14-20 uger

 � projektet bliver fagligt bedømt ved de studerendes afsluttende eksamen

Engagerede studerende vil ud i virkeligheden
Professsionshøjskolen Metropol har en masse dygtige studerende, der på deres 
sidste studieår i bachelorprojektet gerne vil arbejde med konkrete problemstillin-
ger. De studerende kommer fra en lang række fagområder, idet der er 17 forskellige 
professionsbacheloruddannelser på Metropol. På www.phmetropol.dk kan I se 
uddannelserne.

På jeres arbejdsplads har I givetvis en række problemstillinger eller ideer, I ønsker, 
at nogen ser på med friske øjne. Her kan studerende træde til og gennem deres 
bachelorprojekt tilføre jeres arbejdsplads ny viden og bud på tiltag, der kunne 
hjælpe jer med den konkrete problemstilling.

For at resultaterne i bachelorprojektet bruges aktivt opfordres I til sammen med 
de studerende at aftale, hvordan resultaterne formidles til jer eller en relevant 
målgruppe.

Hvad er praksis?
Med MatchPol.dk ønsker Metropol at styrke de studerendes tilknytning til praksis i 
bachelorprojekterne. Praksis kan være mange ting. 

Typisk vil praksis være de helt klassiske arbejdsfelter som pleje, behandling, 
undervisning, socialrådgivning, laboratoriearbejde, og hvad færdiguddannede fra 
Metropol ellers traditionelt arbejder med i deres profession, og det kan være en 
praksis i såvel offentligt som privat regi. 

Men praksis kan også være andet 
end de typiske arbejdsfelter. Prak-
sis kan også være områder, nicher 
eller udviklingsfelter, hvor der ikke 
er tilknyttet studerende eller fær-
diguddannede fra vores uddannel-
ser, men hvor organisationen har 
en problematik eller en ide, som 
det kræver en bestemt faglighed 
at undersøge. Den praksis, vores studerende kan undersøge, kan altså også finde 
sted i private organisationer, faglige organisationer, bruger- eller patientorganisa-
tioner, interesseorganisationer eller ad hoc projekter. 

Sidst men ikke mindst kan praksis også være forsknings - og udviklingsmiljøer.

Vær med til at 
få viden væk 
fra reoler og ud 
hvor den hører 
til og skaber 
værdi  
– i praksis


