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Et praktiksamarbejde skal altid være et 
gensidigt udbytterigt forhold. Praktikan-
ten stiller kvalificeret arbejdskraft og vi-
den til rådighed for praktikstedet og får 
til gengæld afprøvet sin teoretiske viden 
i praksis. Derved opnår praktikanten en 
dybere forståelse af sit fag og af specifikke 
fagområder. Ikke mindst får praktikanten 
indsigt, i hvordan det teoretiske og det 
praktiske komplementerer hinanden. Prak-
tikstedet får en engageret medarbejder, som 
udover sin arbejdskraft kan give indsigt i 
den nyeste viden inden for fagområdet og 
stimulere praktikstedets faglige udvikling.

SAMARBEJDSMULIGHEDER
Et praktikforløb resulterer ofte i et fortsat 
samarbejde. Meget ofte giver praktikophol-
det fx praktikanten inspiration til at arbejde 
med et konkret specialeemne. Lige så ofte 
aftaler praktikstedet og praktikanten, at 
en konkret problemstilling i virksomheden 

skal udgøre specialets genstand. I mange 
tilfælde udarbejdes specialet derfor i sam-
arbejde med det tidligere praktiksted. 

GENSIDIGT UDBYTTE
Når et praktiksted byder en praktikant 
inden for i organisationen, kan praktik-
stedet få løst konkrete opgaver, få nye 
synsvinkler på relevante problemstillinger 
samt få indsigt i den nyeste viden inden for 
fagområdet. Praktikstedet kan ligeledes 
gennem empiriske undersøgelser med fokus 
på virksomheden få kvalificerede input til 
sine aktiviteter og hjælp til fortsat teoretisk 
vidensudvikling. Endvidere har praktik-
stedet mulighed for at præsentere sig som 
en attraktiv arbejdsplads. Den studerende 
får erhvervserfaring og har mulighed for 
at få etableret et netværk, der kan være 
nyttigt i den efterfølgende jobsøgning. 

Hvorfor praktikant fra Aarhus BSS? Forventninger til praktikanten, praktikstedet og 
Aarhus BSS-vejlederen 

En praktikant fra Aarhus BSS vil altid være 
en kandidatstuderende. En kandidatstu-
derende er i sagens natur fortsat i gang 
med at uddanne sig, og et praktikforløb 
udgør således ét blandt flere elementer i 
vedkommendes uddannelsesprofil. Men 
som kandidatstuderende har man de grund-
læggende arbejdsredskaber, metoder og 
kompetencer på plads, og praktikforløbet 
er en mulighed for, at den studerende kan 
få afprøvet og forfinet de allerede opnå-
ede kompetencer. Det anbefales altid, at 
praktikstedet og den studerende forud for 
praktikken foretager en forventningsaf-
stemning om arbejdsopgaver og lignende. 

KRAV TIL DEN STUDERENDE
Under selve praktikopholdet forventes 
det, at den studerende tager ansvar for 
sine arbejdsopgaver og reflekterer over 
den opnåede læring samt over koblingen 
mellem teori og praksis – og i det hele 
taget repræsenterer Aarhus BSS med pro-
fessionalisme og et højt fagligt niveau. 

AKADEMISK OPGAVE
Da et praktikforløb erstatter ét eller flere 
fag i en kandidatuddannelse, skal prak-
tikstedet tilstræbe, at den studerende 
opnår et funderet indblik i og viden om 
virksomheden og dens arbejdsområ-
der. Dette er vigtigt, da praktikanten 
efter opholdet skal udarbejde en akade-
misk opgave, hvori han eller hun som 
minimum reflekterer over det faglige læ-
ringsudbytte af praktikforløbet og sæt-

ter det i relation til den på uddannelsen 
i øvrigt tilegnede teoretiske viden.  

KRAV TIL PRAKTIKSTEDET
Det forventes, at praktikstedet giver prak-
tikanten kvalificerede arbejdsopgaver på et 
højt fagligt niveau, faglig vejledning samt 
en indsigt i praktikstedet som arbejdsplads. 
Arbejdsopgavernes kompleksitet og svær-
hedsgrad bør naturligvis ikke overstige, hvad 
man kan forvente af en endnu ikke fuldt 
færdiguddannet kandidat. Samtidig bør 
arbejdsopgaverne kunne løses af den stude-
rende inden for den aftalte praktikperiode. 

GODKENDELSE AF PRAKTIKFORLØBET
For at sikre at praktikforløbet foregår på 
baggrund af en klar forventningsafstem-
ning parterne imellem og er relevant for den 
studerendes uddannelsesprofil, udpeger 
Aarhus BSS en intern faglig praktikvejle-
der. Forud for et praktikforløb sikrer og 
godkender den interne praktikvejleder, at 
det forestående praktikforløbs arbejds-
opgaver er på et tilstrækkeligt højt niveau 
og er relevante i forhold til den studeren-
des uddannelse og uddannelsesprofil. 

Inden praktikforløbet udfylder den kom-
mende praktikant og praktikstedet i sam-
arbejde en praktikkontrakt, som er med til 
at afklare forventningerne til samarbejdet, 
således at det på forhånd er klart defineret, 
hvad begge parter forventer, herunder hvilke 
arbejdsopgaver praktikanten skal løse, og 
hvordan praktikperioden er organiseret.
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Praktikkens varighed og tilrettelæggelse 

Praktikforløbets varighed afhænger af de 
rammer, der er givet for den studerendes 
kandidatuddannelse. Forløbet vil som oftest 
være tidsmæssigt berammet til at dække 10 
eller 20 ECTS (uddannelsespoints), hvilket 
typisk svarer til 2-3 måneders arbejde på 
fuld tid. Varigheden af praktikperioden 
aftales forud for opholdets påbegyndelse. 

SIDELØBENDE STUDIEAKTIVITETER
Da praktikforløbet ikke udgør hele den stu-
derendes arbejdsbelastning det pågældende 
semester, må det forventes, at praktikanten 
også skal deltage i andre studieaktivite-
ter sideløbende med eller i umiddelbar 
forlængelse af praktikforløbet. Det kan 
for eksempel ske ved, at praktikforløbet 
tilrettelægges som en deltidspraktik med 
3-4 dage på praktikstedet og 1-2 dage på 
uddannelsen om ugen. Baggrunden herfor 
er de nyligt indførte regler for fuldtidsstu-
derende, som alle danske universiteter er 
forpligtet til at følge. Ifølge den såkaldte 
fremdriftsreform er en fuldtidsstu-
derende forpligtet til at være studieaktiv  
svarende til 30 ECTS pr. semester.

Hvad kan en praktikant, som læser 
cand.ling.merc., bidrage med?

Kandidatuddannelserne i Erhvervssprog 
og International Erhvervskommunika-
tion er 2-årige uddannelser, som bygger 
oven på en 3-årig bacheloruddannelse i 
International Virksomhedskommunika-
tion. Kandidatuddannelserne afsluttes 
med, at den studerende får en cand.ling.
merc.-titel. Cand.ling.merc.-uddannel-
serne inden for engelsk, fransk, spansk og 
tysk har overordnet fokus på at kvalificere 
studerende til at kunne planlægge, lede 
og varetage højt specialiserede kommuni-
kations- og formidlingsopgaver på dansk 
og på fremmedsproget i private og offent-
lige virksomheder og organisationer. 

KOMMUNIKATIVE OG ERHVERVS-
SPROGLIGE KOMPETENCER
Under et praktikforløb forventes en cand.
ling.merc.-studerende gennem konkrete 
arbejdsopgaver at afprøve sine grund-
læggende kommunikative og erhvervs-
sproglige kompetencer og tilegne sig 
relevant praksisviden inden for sit felt.

DEN NYESTE VIDEN
Alle virksomheder og organisationer, 
der agerer i en global verden, ved, at 
målrettet og effektiv kommunikation 
med de udenlandske samarbejdspart-
nere og markeder er nøglen til succes. 
Cand.ling.merc.-studerende kan på bag-
grund af den nyeste forskningsbaserede 
viden om international markeds- og 
fagkommunikation, erhvervssprog, 

kultur og formidling bidrage til løsnin-
gen af en lang række af de opgaver og 
faglige problemstillinger, som interna-
tionalt agerende virksomheder og orga-
nisationer er konfronteret med, fx: 

• Varetagelse af pressekontakt og 
      udarbejdelse af pressemeddelelser
• Udarbejdelse af medie- og 
      kommunikationsplaner
• Udarbejdelse af markedsanalyser
      og målgruppesegmentering
• Redaktion og lokalisering af hjemmesider
• Udarbejdelse af virksomhedsbrochurer
      og annoncer
• Oversættelse af økonomiske, tekniske
      og juridiske* tekster til og fra 
      fremmedsproget
• Tolkning* ved forhandlinger og
      forretningsmøder
• Kvalitetssikring af virksomhedens
      kommunikation 
• Udarbejdelse af terminologisk og leksiko-
      grafisk materiale, herunder termbaser
• Informationssøgning og –bearbejdning
     samt dokumentation
• Implementering af sprog- og 
      oversættelsesteknologiske værktøjer
• Projektstyring af sprog-og kommunika-
      tionsrelaterede arbejdsprocesser og
      workflows

* Juridisk oversættelse og Tolkning kan varetages af 
praktikanter, som har tilvalgt disse discipliner i ud-
dannelsen.
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