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BILAG 11

Praktikordninger på Handelshøjskolen i Århus, Handelshøjskolen i København og
1
Syddansk Universitet
Baggrund
Universiteterne skal ifølge universitetsloven udbyde uddannelser, der matcher samfundets
behov og give de studerende vejledning om efterfølgende beskæftigelse. Med henblik på at
ruste de studerende bedst muligt til jobmarkedet har flere universiteter oprettet praktikordninger for de studerende, som derved allerede i studietiden får skabt kontakt til virksomheder og
andre potentielle arbejdsgivere. Videnskabsministeriet offentliggjorde januar 2005 en undersøgelse, der viste, at studerende med studierelevant erhvervsarbejde i højere grad fuldfører
uddannelsen, kommer hurtigere igennem, har bedre muligheder for beskæftigelse og en højere
startløn efter uddannelsen.
Flere universiteter, herunder Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, har ligeledes indført ”universitetspraktik” for grupper af skole- og gymnasieelever med henblik på at
styrke interessen for universiteternes uddannelser.
I det følgende beskrives eksempler på praktikordninger ved tre danske universiteter.
Handelshøjskolen i Århus
Praktikordningen på Handelshøjskolen i Århus bygger på en grundlæggende tankegang om
behovet for at samarbejde med arbejdsmarkedet. Det er handelshøjskolens overordnede målsætning at bygge bro mellem handelshøjskolen og virksomheder og institutioner bl.a. for at
styrke de studerendes fokus på efterfølgende beskæftigelse. De studerende skal i løbet af studietiden arbejde med erhvervsrelevante problemstillinger og inspireres af praksisnære cases.
Mødet mellem erhvervsliv og studerende vil ske gennem en række aktiviteter, hvoraf nogle
allerede er i gang via den såkaldte Erhvervskontakten.
Erhvervskontakten – et mødested for studerende og virksomheder
Erhvervskontakten blev etableret i 2003. Erhvervskontakten er et samarbejde mellem Handelshøjskolens kommunikationsafdeling og Studenterlauget, der primært har ansvar for information til de studerende. Alle aktiviteter annonceres desuden via hjemmesiden CampusNet,
dvs. direkte til alle studerende hver dag. I 2003 etableredes desuden et partnerskab med CA
(Økonomernes a-kasse og karriererådgivning), der har placeret en karriererådgiver på institutionen, ligesom de sponsorerer nogle af aktiviteterne.
Erhvervskontakten skaber en virtuel indgang for virksomheder, der gerne vil i kontakt med
handelshøjskolens studerende, og består p.t. af følgende aktiviteter:
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•

Gratis job- og CV bank : Siden lanceringen i marts 2003 har over 1000 jobannoncer været opslået i Job- og CV-banken, som er blevet besøgt gennemsnitligt af 100 studerende og
30 virksomheder dagligt. I Job- og CV-banken er der oprettet ca. 450 virksomhedsprofiler,
og der udbydes pt. knap 200 studiejobs og faste stillinger til dimittender.

•

Praktik- og projektformidling: Projektzone.dk
Projektzone.dk er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Århus
omkring formidling af praktikpladser og projektopgaver mellem virksomheder og de studerende ved byens universiteter. Videnskabsministeriet finansierer frem til 2006 to konsulenter, der aktivt opsøger især mindre virksomheder og hjælper dem med at identificere og
formulere praktik- og projektforslag.

•

Praktik- og projektformidling: Unipraktik.dk
Handelshøjskolen varetager det jysk/fynske praktikprojekt Unipraktik. Det er et pilotprojekt med deltagelse fra syv amter og fire universiteter i Jylland og på Fyn. Projektet har til
formål at få flere universitetsstuderende i praktik i små og mellemstore virksomheder i udkantsområder.

Handelshøjskolen i København
Handelshøjskolen i København har i lighed med Handelshøjskolen i Århus fokus på kontakten
mellem studerende og aftagere. Et eksempel på et initiativ er Projektbørsen, der er et gratis
tilbud til virksomheder og organisationer samt til studerende på handelshøjskolen. På projektbørsens hjemmeside kan studerende søge efter projekter udbudt af virksomheder og studerende kan samtidig tilbyde deres arbejdskraft til interesserede virksomheder. Projektbørsen gør
det meget let at udbyde og efterspørge projekter og finde sammen omkring fælles interesseområder (http://www.jobboers.cbs.dk/dk/projekt/).
Lignende initiativer, der også kaldes videnskabsbutikker, findes på hovedparten af de danske
universiteter.
Desuden administrerer Handelshøjskolen i København Jobbørsen, hvor en virksomhed eller
organisation hurtigt og nemt kan rekruttere en studentermedarbejder. Jobbørsen fungerer som
bindeled mellem virksomheden og den studerende og er gratis at benytte for begge parter. Studenterjobbørsen har ca. 3.000 hits om ugen, og virksomhederne må ofte tage opslagene ned før
ansøgningsfristens udløb.
Handelshøjskolen i København har ligeledes et generelt partnerskabsprogram med erhvervslivet. Som partnere får virksomhederne mulighed for at deltage i videnudvikling og for at præge
handelshøjskolens uddannelser. På denne måde kan erhvervslivet indgå i aktiviteter med forskere og studerende. Partnerne har mulighed for at introducere virksomheden for de studerende ved såkaldte virksomhedspræsentationer. Her kan de indgå i en dialog med de studerende
om fx projektsamarbejde eller praktikantstillinger.
Syddansk
Universitet
Syddansk Universitets KarriereCenter er et tilbud til både virksomheder og studerende.
KarriereCentret tilbyder hjælp til virksomhederne i form af kontakt til studerende og hjælp til
rekruttering, praktik og virksomhedsprojekter. På KarriereCentrets virksomhedssider kan virksomheder og organisationer få et overblik over alle de erhvervsrelevante aktiviteter og netværk, som Syddansk Universitet tilbyder.
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KarriereCentret kan hjælpe de studerende med erhvervsvejledning, formidling af praktikpladser, karriererådgivning, valgvejledning og meget mere (http://www.karrierecenter.sdu.dk/).
Projektporten er et samarbejde mellem Karrierecentret på Syddansk Universitet, erhvervsvejledningen på Roskilde Universitetscenter samt erhvervsvejledningen og videnskabsbutikken
på Aalborg Universitet. Projektporten varetager et samarbejde mellem virksomheder og studerende ved de tre universiteter.
På projektporten.dk findes informationer om projektsamarbejde mellem virksomheder og studerende. Her kan man læse om hvad et projekt indebærer, se eksempler på tidligere projekter
eller søge direkte i projektbørserne. Et projekt er en undersøgelse af et emne eller et problem.
Projektet tager udgangspunkt i en konkret problemformulering, som søges besvaret, og som er
projektets ledetråd. Selve problemformuleringen vil ofte lægge op til, at de studerende inddrager viden, teori og erfaringer fra et bredt felt, og via opstilling af forskellige løsningsmodeller
og -forslag indkredser problembesvarelsen. Projektets omfang varierer alt efter uddannelsens
krav og antallet af studerende i projektgruppen.

For eventuelle faktuelle spørgsmål: Kontorchef Helle Otte, Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling, telefon 33929082.
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