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Brug for en kulturkonsulent
eller en sprogpilot?
Så prøv en praktikant i fx arabisk, polsk,
religion, kinesisk eller komparative
kulturstudier, før du ansætter en
kandidat på fuld tid. Det er gratis,
og mange virksomheder og
studerende har allerede haft
glæde af ordningen.

Prøv en praktikant fra Institut for
Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)
Hvad er en praktikant?
En praktikant fra ToRS er en studerende, der er
i gang med at læse på Overbygningen – alternativt på BA-delen. Er det en kandidatstuderende, har de allerede en hel del kompetencer
og skal inden længe til at skrive sit afsluttende
speciale. En praktikant er en studerende, der er
interesseret i at knytte kontakt til arbejdsmarkedet, prøve kræfter med sin faglighed i praksis
og bidrage til praktikstedet med viden og færdigheder.

Hvilke fag findes på ToRS?
ToRS rummer 25 forskellige fag og er et af
Nordens førende institutter, når det gælder
sprog og kulturfag uden for Vesten. De studerende læser fag, der spænder fra eskimologi,
slaviske sprog og mellemøststudier til religion,
minoritetsstudier og asiatiske sprog. Populært
sagt fra indlandsis og regnskov til ørkensand og
vindblæste sletter.

Hvad kan en praktikant tilbyde dig og
din virksomhed?
Der er næsten ikke grænser for, hvilke typer
opgaver og projekter, man kan koble en praktikant på. Det kan være opgaver inden for kommunikation, formidling, web-arbejde, indsamling af viden, analyser af samfundsforhold,
oversættelsesarbejde, målgruppeanalyser, kontaktformidling, koordinering af aktiviteter og i
det hele taget sprog- og kulturforståelse på alle
niveauer.
Målet med praktik er i høj grad at både
den studerende og arbejdsgiver får viden om
hinanden og den studerendes kompetencer.
Dette hjælper vores studerende i forhold til
deres videre studieforløb og planlægning og
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forhåbentlig får praktikstedet også nye input,
ny viden og kendskab til den vifte af kompetencer vores uddannelser giver vores kandidater.

Hvordan sker det rent praktisk?
Praktikant og virksomhed udfylder en praktikkontrakt, der dokumenterer, at den studerende
har knyttet kontakt til et praktiksted.
Virksomhed og praktikant bliver enige om en
arbejdsbeskrivelse – det vil sige hvilke opgaver,
der forventes udført. Herefter starter praktikanten i praktik. Det er ikke et krav, at der betales
løn. Finder praktikken sted i udlandet, tilbyder
virksomhederne dog ofte logi eller et mindre
beløb til at dække praktikantens leveomkostninger. Nogle praktiksteder betaler en SU-takst
til praktikanten.
Kravet for vores kandidatstuderende er 3
mdr. fuld tid som den studerende får merit for,
denne tid kan fordeles over flere måneder. Som
udgangspunkt er arbejdet fuldtids, men den
studerende skal inden for arbejdstiden have tid
til at udarbejde en praktikrapport. Det kan eksempelvis gøres ved at have en ugentlig fridag
eller ved at have skrivefri 14 dage i slutningen
af praktikperioden. På ToRS vil en underviser
fungere som praktikvejleder og bistå med vejledning i forbindelse med rapportskrivning og
eksamen. Vi vejleder vores studerende ud fra
hensyn om at praktik ikke må forlænge studietiden. Derfor anbefaler vi, at tilrettelæggelsen
forhandles på plads inden praktikken starter og
således at den studerende kan opfylde studieaktivitetskravene. Er praktikforløbet en succes
og vil praktikstedet gerne tilknytte den studerende yderligere, anbefaler vi at den studerende
får løn for en evt. tid der ligger ud over de 3

mdr. på fuld tid. Krav til BA-studerende i tilvalgspraktik er lidt anderledes og kun 4 uger
fuld tid.

Er det besværligt at være praktikvært?
Nej! Vores studerende er i reglen selvstændige,
flittige og interesserede i at udføre et godt
stykke arbejde. De er selvkørende, når de har
fået en opgave og er blevet introduceret til de
indledende arbejdsgange. Vi stiller ikke store
krav til praktikværten, men vi råder til at praktikanten skal have mulighed for at blive introduceret til arbejdet af mindst én medarbejder med
et solidt kendskab til arbejdsområdet. Og at
man igennem hele praktikperioden har en kontaktperson, der sørger for nødvendig supervision i det omfang, der er behov for.

Hvad kan gå galt?
Forskellige forventninger til indhold eller udførelse af arbejdsopgaver kan give problemer. En
praktikant er ikke en genvej til billig kopiering,
men skal naturligvis udføre relevant arbejde til
gavn for virksomheden på lige fod med virksomhedens øvrige medarbejdere. Derfor er det
vigtigt at både arbejdstid, arbejdsbyrde og
arten af opgaver er forhandlet på plads og forventningerne afstemt inden praktikanten starter.

Her har vores studerende været i praktik
tidligere:
•
•
•
•
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•
•
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CKU - Center for Kultursamarbejde med
Udviklingslandene
Amnesty International, København
Falck
PS4 A/S
Gallup
Kristeligt Dagblad
Politiet

… og mange flere.

Fag på ToRS
Arabisk, assyriologi, hebraisk, persisk, tyrkisk,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi, indianske
sprog og kulturer, religionsvidenskab, polsk,
russisk, balkanstudier, grækenlandsstudier, østeuropastudier, indologi, indonesisk, koreansk,
japansk, kinesisk, thai, tibetologi, moderne
Indien, komparative kulturstudier, minoritetsstudier, eskimologi, tværkulturelle studier

Har din virksomhed brug for en
praktikant?
Så kontakt ToRS’ praktikkoordinator, der kan
bidrage med flere oplysninger om praktikordningen og de studerendes faglige profiler og
kompetencer.
Praktikopslag og studiejobopslag modtages gerne og kan mailes til praktikkoordinatoren.
Læs mere om ToRS på www.tors.ku.dk.

Ambassader i hele verden
OSCE
Forlag, Rosinante, Gyldendal
Det Danske Kulturinstitut
Københavns Kommune
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KONTAKT:
Praktikkoordinator og erhvervsvejleder
Dorthe Rozalia Horvath Horup
horvath @ hum.ku.dk
Telefon: 35 32 89 00
Alle henvendelser er velkomne!

