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Praktikpladsaftale (Bilag) 

 
Afdeling for medievidenskab, Aarhus Universitet 

 
og følgende eksterne partner 

 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 
 

indgår hermed aftale om et praktikophold for 
 
 

______________________________________________________  
 
 

i perioden1  
 

______________________________ 
 
 
 

Den studerendes daglige kontaktperson er  
 
 

____________________________________ 
 
 

Evt. tvivlsspørgsmål i forbindelse med praktikopholdet aftales mellem den 
studerende, kontaktpersonen og instituttets praktikvejleder  

 
 

  Jesper Tække  
 
 

Praktikopholdet indgår som del af emnet Organisationskommunikation 
inden for uddannelsen i medievidenskab.  

VEND! 
 

 
1 I forårssemestre skal opholdet afsluttes senest d. 30. juni, men perioden 1. til 15. 
juni skal reserveres til eksamen, og denne periode må ikke være en del af opholdet 
ved projektværten (praktikstedet). I efterårssemestret afsluttes praktikken senest d. 
1. december. 
 

  
Praktikvejleder,  
Lektor, Ph.D. 
Jesper Tække 
 
E-mail: imvjet@cc.au.dk 
Tlf.: 8716 2021 
Mob.: 2692 3085 
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Praktikopholdet gennemføres på følgende præmisser:  
 

 
Den eksterne partner har rettigheden til de produkter, som den studerende 
måtte udarbejde/bidrage til under praktikforløbet. Der er tale om et 
praktikophold, hvor den eksterne partner afholder eventuelle 
omkostninger i forbindelse med praktikopholdets gennemførelse. 
 
Praktikanten indgår i en eller flere af de daglige arbejdsrutiner, dvs. at den 
studerende indgår i det almindelige møde- og/eller vagtskema i 
virksomheden/organisationen.  
 
Den eksterne partner sikrer, at der er en arbejdsplads til rådighed for den 
studerende, samt at der løbende foregår sparring mellem kontaktperson og 
praktikant. 
 
Som led i evalueringen af praktikforløbet afleverer den studerende en 
omfattende eksamensopgave, der dels indeholder en analyse af 
organisationen/virksomheden, dels en redegørelse for den eller de 
arbejdsprocesser som den studerende har indgået i. Den eksterne partner 
skal derfor være indstillet på, at den studerende som led i praktikopholdet 
har tid til at arbejde med eksamensopgaven og at den studerende får 
mulighed for at forholde sig evaluerende til organisationen/virksomheden.  
 
Desuden udarbejder den studerende en “konsulentrapport” i form af et 
resumé af opgaven på 3-5 sider, der som det eneste udleveres til den 
eksterne partner. Alternativt kan den studerende holde et oplæg af 10 
minutters varighed hvori praktikken evalueres fra den studerendes 
perspektiv.  
 
Både konsulentrapport og eksamensopgave vil blive stemplet Fortrolig, 
således at indholdet forbliver mellem den eksterne partner, eksaminator, 
censor og den studerende.  
 
Den studerende erklærer sig indforstået med, at eventuel intern viden om 
virksomhed/organisation ikke viderebringes til offentligheden, ligesom 
kendskab til produktudvikling, kunder m.v. ikke må videregives til 
tredjepart.  
 
 
Århus, den _________________________________ 
 
 
 
____________________     _Jesper Tække  ______    ____________________ 
 
     kontaktperson                 praktikvejleder                       studerende 


