
BYG BRO TIL FREMTIDEN 
MED EN PRAKTIKANT
PROFESSIONSBACHELOR  
I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP



Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst  
konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet 
professionsbachelor, der er uddannet til at planlægge og udføre 
opgaver inden for innovation og forretningsudvikling.

Med et praktiksamarbejde kan I få:

• Flere kræfter til at løse udviklingsopgaver i virksomheden

• Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder  
af i praksis

• Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk 
erfaring.

De fleste studerende skriver deres afsluttende bachelorprojekt 
for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Bachelor-
projektet er for virksomheden en god mulighed for fx at  
få belyst et særligt område, få gennemført en specifik  
analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel  
udviklingsopgave.

Læs mere på

eaaa.dk

NYE IDÉER
NYE VINKLER
NY VIDEN



GRATIS FOR VIRKSOMHEDEN
Den studerende modtager SU (Statens Uddannelsesstøtte)  
under hele praktikforløbet. Virksomheden har derfor ingen  
økonomiske forpligtelser til praktikanten. 

INTERESSERET?
Få mere at vide om muligheder og vilkår for praktiksamarbejde 
på eaaa.dk/praktik.
 
Du er også velkommen til at kontakte vores karriere-
center på e-mail karriere@eaaa.dk eller telefon 7228 6060.

HVORNÅR OG HVOR LANG TID?
Praktikken begynder i august og varer 10 uger. I forlængelse af 
praktikken kan den studerende og virksomheden aftale, at det 
afsluttende eksamensprojekt udarbejdes for virksomheden.



Læs mere på

eaaa.dk

HVILKE OPGAVER  
KAN PRAKTIKANTEN LØSE?
Her kan du se eksempler på praktikopgaver og bachelorprojekter: 

• Deltagelse i udviklingsprojekter

• Identifikation og analyse af nye forretningsmuligheder

• Udvikling af nye produkter og markeder

• Planlægning og implementering af nye organisationsformer

• Udvikling og optimering af innovative processer

• Organisering og planlægning

• Planlægning og implementering af markedsføringsaktiviteter

• Sparringspartner for ledelsen i forbindelse med innovation

• Indgå i daglige opgaver i øvrigt.



OM UDDANNELSEN
Professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship er en 
1½ årig overbygningsuddannelse, som bygger videre på en bred vifte af  
erhvervsakademiuddannelser – som f.eks. multimediedesigner, handels- 
eller markedsføringsøkonom. 

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at arbejde med bl.a. kreative 
og innovative processer, at skabe vækst i etablerede og nye virksom-
heder samt anvende værktøjer til at styre udviklingsprojekter. 

Læs mere om uddannelsen på eaaa.dk/pbaentrepreneur

SE HISTORIER OM  
PRAKTIKSAMARBEJDE
På vores hjemmeside kan du se korte videoer, hvor virksomheder og  
studerende fra forskellige uddannelser fortæller om deres oplevelser  
med praktiksamarbejde.

Se mere på eaaa.dk/praktik 
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