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Bachelorløfte 

 

Samfundet er i hastig forandring med nye teknologier og et globalt marked i riven-

de udvikling. Digitalisering og automatisering skaber nye måder at arbejde på, og 

helt nye jobs kommer til. Virksomhedernes behov for viden og kompetencer æn-

drer sig. Evnen til at omstille sig og lære nyt i gennem hele livet bliver om muligt 

endnu vigtigere fremover.  

 

Det kalder på mere fleksible universitetsuddannelser, der giver flere muligheder 

for den enkelte studerende og giver virksomheder den arbejdskraft, de har brug 

for. Det kalder ligeledes på tættere samspil mellem virksomheder og universiteter.  

 

Der er behov for flere veje fra universiteterne til arbejdsmarkedet, som kan under-

støtte, at de studerende får nemmere ved at prøve kræfter med arbejdsmarkedet 

efter deres bacheloruddannelse og for at vende tilbage til universitetet efter nogle 

år på arbejdsmarkedet.  

 

Kandidatuddannelserne er fortsat hovedvejen. Vi lægger vægt på, at de vel-

kendte 2-årige kandidatuddannelser fortsat skal være en hovedvej på universite-

terne. Vi ønsker en arbejdsstyrke, der har et højt uddannelsesniveau.    

 

Der er potentiale for øget fleksibilitet. Med et forlænget retskrav er der skabt 

muligheder for, at studerende kan vælge andre og hurtigere veje til arbejdsmarke-

det, så man får erhvervserfaring, inden man færdiggør sin uddannelse. Vi ser po-

sitivt på at ansætte bachelorer fra universiteterne, og vi vil gerne tage et medan-

svar for at klæde de studerende på til arbejdsmarkedet ved at give dem mulighed 

for at komme ud og få afprøvet deres kompetencer på arbejdsmarkedet efter de-

res bacheloruddannelse. Flere af os har i dag allerede gode erfaringer med at 

ansætte bachelorer, og vi vil i fællesskab fortsat arbejde for at skabe en kultur i 

dansk erhvervsliv, hvor det er mere normalt at veksle mellem studier og arbejde.  

 

På vej mod livslang læring. Arbejdsmarkedet ændres hastigt med nye teknolo-

gier. For at samfundet kan følge med denne udvikling, er det en forudsætning, at 

arbejdsstyrken løbende opnår et højere kompetenceniveau gennem mere uddan-

nelse. Derfor vil vi opfordre bachelorer til at vende tilbage til universiteterne efter 

nogle år på arbejdsmarkedet for at dygtiggøre sig yderligere. Vi vil gerne bidrage 

til, at de studerende derved kan få endnu mere ud af deres uddannelse på bag-

grund af den opnåede erhvervserfaring. Det giver os en endnu bedre arbejdskraft. 

 

Vi bakker op om og vil arbejde for en kulturændring ved at skabe nye muligheder 

på arbejdsmarkedet i forlængelse af de nye fleksible muligheder, som universi-

tetsstuderende får i 2019.  

 

Rekruttering af nye medarbejdere skal altid passe til virksomhedens behov og 

kapacitet. Alle virksomhederne i dette løfte ønsker et tættere samspil med univer-

siteterne om at kunne kvalificere fremtidens medarbejdere, og vi tager et medan-

svar for at kunne tilvejebringe de nye fleksible muligheder for de studerende. 
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Uddannelses- og Forskningsministeriet vil oprette en oversigt på relevante hjem-

mesider under ministeriet, hvor de deltagende virksomheder fremgår, så bache-

lorstuderende ved, hvor der er mulighed for at søge job.  

 

Dette bachelorløfte følger i forlængelse af den politiske aftale om mere fleksible 

universitetsuddannelser, som et samlet Folketing indgik i december 2018.   

 

Følgende virksomheder har tilsluttet sig bachelorløftet: 

 

[Oversigt over deltagende virksomheder] 


