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Praktikforløbet ligger på kandidat-
uddannelsen, og da de studerende  
på RUC er vandt til at arbejde  
projektorienteret og på tværs af fag, 
giver det nogle unikke muligheder i 
forhold til at tilrettelægge meget  
målrettede praktikforløb. 

RUC-studerende har kompetencer 
inden for følgende områder:
»  Strategi og analyse
»  Kommunikation, PR, journalistik, 

sprog
»  Personale- og organisations- 

udvikling
» Miljø og bæredygtighed
» Forvaltning og administration
» Beregninger, modellering, IT
» Projektudvikling 
»   Regnskab og revision
»    Udviklingsarbejde og CSR

Fordele for virksomheden
Et praktiksamarbejde har en række 
fordele for en virksomhed: 

»  En praktikant fra RUC er en unik 
mulighed for at få nye faglige input til 
den daglige virksomhedsdrift. 

Yderligere information

Ønsker I hjælp og rådgivning til, 
hvordan I udarbejder et praktikopslag 
eller har I generelle spørgsmål,  
kontakt RUC’s karrierekonsulenter 
på: 

Email: samarbejde@ruc.dk
Telefon: 4674 2600

Læs mere på: 
www.ruc.dk/en-praktikant-til-din-
virksomhed

Varighed
Praktikanten vil typisk være på arbejds-
pladsen tre-fem dage om ugen. Praktik-
forløbet varer fra to-fem måneder, men 
omfanget varierer fra uddannelse til  
uddannelse.

Deadline
I lægger selv praktikopslaget i RUC  
Job- og projektportal. Det er en god idé  
at være ude med opslaget i god tid.  
Oktober/november er et godt tidspunkt  
at offentliggøre praktikopslaget, hvis 
I ønsker en praktikant i forårssemes-
tret, start februar. Tilsvarende er april/
maj et godt tids punkt, hvis I ønsker en 
praktikant til efterårssemestret, start 
september.

Er virksomheden
interesseret i en 

praktikant 
– så kontakt RUC

»  At få løst en konkret opgave eller et 
projekt, som virksomheden ikke selv 
har tid eller ressourcer til at løse.

»   Afprøve nye kompetenceprofiler og 
opdage de muligheder, der ligger heri.  

»    Praktikperioden er ulønnet

En studerende fra RUC vil eksempelvis 
kunne hjælpe din virksomhed i forhold 
til at udvikle nye webbaserede for-
retningsmodeller, udvikling af grønne 
forretningsmodeller, kommunikation, 
optimering af interne processer, kunde-
analyser etc. 

Krav til praktikstedet
Ønsker din virksomhed at indgå i et  
samarbejde med RUC og være prak-
tikvært, skal din virksomhed stille en 
kontorplads til rådighed for praktikanten 
i praktikperioden. Herudover skal prak-
tikanten forsikres på samme måde som 
virksomhedens øvrige ansatte. 

Som en del af de studerendes uddannelse  
på Roskilde Universitet (RUC) kan de vælge 
at indgå et praktiksamarbejde med en  
virksomhed


