
Aalborg, 1. juli, 2019. 

Kære Kulturarvsinstitution,   

  
Igen i år planlægger UNIMUS (http://www.cgs.aau.dk/forskning/faglige-netvaerk/unimus) en 
projekt- og praktikmesse. Denne gang bliver det onsdag d. 9. oktober kl. 14-16 i Aalborg.  
 
Messen er et forsøg på at vedligeholde Aalborg Universitets samarbejde med alle jer, der arbejder 
med kulturarv, turisme og oplevelser. Idéen er, at I her kan mødes med AAU-studerende, som 
gerne vil lave et praktisk projekt i samarbejde med jer (under vejledning af deres AAU-
undervisere). Vi mener, at vores studerende får særligt meget ud af deres studier, hvis de får 
mulighed for at afprøve deres viden på praktiske projekter og problemer. Tilsvarende håber vi, at 
et sådant samarbejde også vil give jer nogle gevinster: Ud over forslag til løsning af nogle 
praktiske opgaver giver det f.eks. en tættere kontakt til forskellige studiemiljøer og dermed også 
nogle fordele i forhold til fremtidig rekruttering. Vi har mange gode erfaringer med tilsvarende 
forløb fra forskellige studier og er glade for de kontakter, de har skabt.  
 
Messen afholdes efter samme format som de sidste tre år: Hver institution indleverer på forhånd 
projektforslag/-bud på opgaver de gerne vil engagere studerende i, på messedagen stiller hver 

institution op ved et bord, de studerende cirkulerer og dialog opstår. Selvom vi har erfaret, at 
projektforslag/-bud på forhånd forfattet af institutioner er et godt udgangspunkt for messen og det 
videre samarbejde mellem studerende og institutioner, lægger vi også op til, at der er åbenhed 
for, at helt andre projektsamarbejder kan opstå i mødet mellem institution og studerende.  
  
Vi inviterer studerende fra et udvalg af forskellige studier med til messen (såsom Medialogi, 
Mediefag, Oplevelsesdesign, Turisme, Kulturforståelse, Læring, Kulturarvsformidling og 

Informationsforvaltning). Vores erfaring er dog, at det primært er studerende fra 
Kulturarvsformidling, Informationsforvaltning og til dels Oplevelsesdesign og Medialogi som på 
baggrund af messen opstarter samarbejder med kulturarvsinstitutioner. Hvis i har 
ideer/forespørgsler om bestemte typer af studerende som i gerne så inviteret med til messen hører 
vi meget gerne fra jer!  
 

Vi håber meget, at I har lyst til at deltage.  
Det, vi i så fald gerne vil have fra jer, er:  
 

1.  En bekræftelse på jeres deltagelse 
Deadline: 21. august (sendes til Line Vestergaard Knudsen: vestergaard@cgs.aau.dk)  
 

2.  En kort beskrivelse af de projekter, I gerne vil samarbejde med de studerende om (max. 300 
ord per beskrivelse og i Word-format, ikke som pdf). Beskrivelsen skal indeholde en kort 
præsentation af projektets emne, rammer for formidlingsform/virkemiddel og ønsket målgruppe. I 
kan tage flere oplysninger med til selve messen. Projekter kan fx være:  

o forslag til analog eller digital formidling til børn af et bestemt emne (hvor I måske 

er åbne over for form og medie)  

o skitser/idéer til udnyttelse af eksisterende rum  

o skitse til levendegørelse af en af institutionens bygninger  

o en gennemgang og bearbejdning af utrykt materiale vedr. en person, hvis arkiv I 

har på institutionen.  
Max. fem projektforslag per institution.  
Tilføj en angivelse af, om I ønsker studerende i egentlige praktikforløb  
Deadline: 5. september (projektbeskrivelser sendes til vestergaard@cgs.aau.dk) 

mailto:vestergaard@cgs.aau.dk


 
3. Tid og vilje til at dele jeres viden med studerende, som vælger jeres projektforslag (I skal ikke 
levere egentlig vejledning)  
 

4. En repræsentant, som kan deltage i messen onsdag d. 9. oktober 2018 i Aalborg for at tale 
med interesserede studerende  
 
Vi samler jeres projektforslag/-bud i et katalog, som sendes ud til de studerende inden messen, så 
de kan udvælge de projekter, de gerne vil høre mere om på messen. Dertil vil vi lægge alle 
projektforslag i en online projektdatabase, som løbende opdateres. Vi vil med denne online 
projektdatabase gøre det muligt for studerende og institutioner at komme i kontakt også 
uafhængigt af messen d. 9. oktober.  
 
De studerende kommer fra forskellige årgange på studierne, og projekterne vil indgå som del af 
deres studieordningsbestemte uddannelse (det kan være praktikforløb, undervisningsmoduler eller 
specialeforløb). De studerende vil altså få fuld vejledning gennem forløbet af undervisere fra deres 
studie på AAU, og underviserne står som garanter for, at projekterne opfylder studieordningens 
krav. Vi på studierne skal sikre os, at der kan laves en videnskabelig problemformulering i 
projektforslaget, og at det er relevant for et samarbejde; er I i tvivl, så send os en mail, så vi kan 
sparre om det.  
 
Og så lige et forbehold: Vi kan desværre ikke garantere, at der er nogen studerende, der vælger 
jeres projekt - og hvis projektet bliver valgt, kan vi heller ikke garantere, at resultatet bliver af en 
sådan kvalitet, at I ønsker at anvende det (selv den bedste vejledning kan jo ikke garantere et 
topresultat!). Mange af jer har allerede erfaringer med at lave projekter sammen med AAU-folk og 
med at have AAU-studerende i praktik. Vi er glade og taknemmelige for, at I har brugt tid og krudt 
på os før, og vi håber, at vi kan fortsætte vores samarbejde - til alles gavn.  
 
Vi ser frem til at høre fra jer!  
 
Venlig Hilsen  
Line Vestergaard Knudsen  
på vegne af de deltagende studier og UniMus  
 
 


