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HVEM ER CPHBUSINESS?

Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, 
der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de 
studerende og give dem de kompetencer, erhvervslivet 
efterspørger. Vores uddannelser tager udgangspunkt i 
det virkelige liv, og vi prioriterer et tæt samarbejde med 
det erhvervsliv, de studerende uddannes til.

På Cphbusiness har vi samtidig stor fokus på globalise- 
ring. Vi udbyder langt de fleste uddannelser på engelsk 
og har et stort antal internationale studerende fra 45 
forskellige lande. Det betyder, at de studerende får 
udviklet stærke internationale kompetencer gennem 
deres arbejde på tværs af sprog og kulturer.

HVORFOR SKAL DE STUDERENDE I 
PRAKTIK?

Som en del af uddannelsesforløbet skal de studerende i 
et obligatorisk praktikophold. Praktikken giver de stude- 
rende mulighed for at anvende studiets metoder og 
redskaber gennem en konkret, praktisk opgaveløsning i 
en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Praktikken kan også udgøre den praktiske del af de 
studerendes afsluttende eksamensprojekt.

HVAD FORVENTES DER AF 
VIRKSOMHEDEN?

Virksomheden og den studerende skal i samarbejde 
aftale et forløb, der giver den studerende tid og grundlag 
for at kunne arbejde med en problemstilling. Den 
studerende skal kunne erhverve sig viden nok til at 
udarbejde den skriftlige rapport, som praktikken bliver 
afsluttet med.

Vi forventer, at de opgaver, den studerende tildeles, 
indeholder faglig substans, og at virksomheden sætter 
tilstrækkelig ressourcer af til at vejlede den studerende.

Samtidig skal der som en naturlig del af praktikken være 
tid til at den studerende får et godt kendskab til virk-
somhedens arbejdsgange og karakteristika. Det er svært 
at opgøre virksomhedens præcise ressourceforbrug i 
forbindelse med praktik. Belastningen vil almindeligvis 
være størst i begyndelsen af forløbet, da den studerende 
kun har beskeden indsigt i virksomhedens forretnings-
område.

Der er ingen krav til virksomhedens størrelse eller form, 
blot virksomheden er CVR-registreret i Danmark eller i 
udlandet.

Cphbusiness forventer, at den studerende får tilknyttet 
en fast kontaktperson, der kan sparre i forbindelse med 
arbejdsopgaverne og det afsluttende projekt.

Løsning af konkrete problemstillinger i jeres virksomhed.

Motiveret deltagelse i de daglige arbejdsopgaver.

Anvendelse af nye ideer, der er baseret på de seneste teorier inden for uddannelsens fagområder.

Et enestående rekrutteringsgrundlag samtidig med, at I udvikler og uddanner en ny generation 
inden for jeres felt.

HVAD KAN I SOM VIRKSOMHED FORVENTE?

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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Cphbusiness er ikke forpligtet til at kende til, eller 
informere den studerende om internationale arbejds-
markedsregler i forhold til international praktik. Den 
studerende må selv orientere sig om reglerne i det 
pågældende land.

INTERNATIONALE MULIGHEDER

Med internationale studerende fra 45 lande kan 
Cphbusiness tilbyde praktikanter, som besidder gode 
sproglige kompetencer samt kendskab til andre kulturer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Langt hovedparten af vores studerende begynder deres 
praktik i januar/februar og august/september. De har en 
arbejdsbelastning på i alt 35-37 timer pr. uge. Længden 
af praktikopholdet varierer fra tre måneder til et år 
afhængig af uddannelsen.

Praktikanter fra langt de fleste uddannelser er ulønnede, 
da praktikperioden på disse uddannelser er SU-beret-
tiget. Praktikanter fra erhvervsakademiuddannelserne 
handelsøkonom og laborant er lønnet under praktik-
forløbet, der varer 12 måneder.

Det samlede praktikforløb bliver evalueret af såvel virk-
somheden og praktikanten med henblik på en fremtidig 
styrkelse af samarbejdet.

FORSIKRING

Praktik i Danmark: 
I henhold til §§ 48 og 49 i Lov om arbejdsskadesikring er 
det praktikvirksomhedens pligt at forsikre den studeren-
de under praktikopholdet, såfremt praktikopholdet er i 
Danmark.

Praktik i udlandet: 
Danske og internationale studerende som tager praktik i
udlandet, dækkes som udgangspunkt af praktik- 
virksomhedens arbejdsskadeforsikring, såfremt prak-
tiklandets arbejdsmarkedslovgivning pålægger landets 
virksomheder at forsikre studerende i praktik.

Er der ikke et lovkrav herom, kan den studerende vælge 
selv at tegne en ansvars- og ulykkesforsikring. Undlader 
den studerende at forsikre sig, påtager den studerende 
sig det fulde ansvar i forbindelse med en evt. skade, som
denne selv forvolder eller påføres under praktikopholdet, 
både i fritiden og under selve praktikopholdet.

Cphbusiness kan ikke og må ikke tegne særskilt forsikring 
for den studerende hverken under praktikopholdet i 
Danmark eller uden for Danmark.

Det giver jeres virksomhed en unik mulighed for at styrke 
forbindelsen til et nyt internationalt marked.

De internationale studerende på Cphbusiness er alle nøje 
udvalgt på baggrund af deres kompetencer, som gør dem 
i stand til at begå, uddanne og integrere sig i Danmark.

Mange internationale studerende på Cphbusiness kombi-
nerer deres alsidige kulturelle baggrund med solid gå-på-
mod, eventyrlyst og en positiv indstilling til det danske 
sprog og kultur.

Gå ikke glip af denne internationale mulighed.

HVORDAN FÅR I EN PRAKTIKANT?

Vi modtager gerne et praktikopslag, hvor jeres virksom-
hed og arbejdsopgaver er beskrevet. I er også velkom-
men til at kontakte den relevante praktikansvarlige for 
yderligere oplysninger og en generel snak om praktikken.

Bagerst i denne brochure kan du finde et link til vores 
praktikvejledning og kontaktinformation. 

Vi glæder os til at samarbejde med jer.
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ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER

Biløkonomuddannelsen er en del af uddannelsen til 

markedsføringsøkonom, men specialiserer sig i salg, 

eftermarked, proces- og projektledelse mm. inden for 

bilbranchen.

Biløkonom-studerende arbejder under hele uddannelsen 

for en praktikvirksomhed 1-2 dage om ugen. På 

uddannelsens 4. semester skal de studerende i 13 ugers 

praktik i en udenlandsk virksomhed.

En biløkonom arbejder typisk med marketing, salg og 

økonomi inden for bilbranchen og udfører opgaver som 

fx udarbejdelse af markedsføringsplaner, planlægning af 

kataloger, koordinering og administration af projekter, 

økonomistyring samt både opsøgende og personligt salg 

i forretning.

Uddannelsens længde: 2½ år

Praktikperiodens placering: 4. semester

Praktikperiode: Januar - april

Aflønning: SU
Sprog: Dansk

Uddannelsens længde: 2½ år

Praktikperiodens placering: 5. semester

Praktikperiode: Januar - april / august - november

Aflønning: SU
Sprog: Dansk / engelsk

BILØKONOM DATAMATIKER

Datamatikeruddannelsen er skræddersyet til de studeren-

de, der brænder for at arbejde med systemudvikling, pro-

grammering, design og arkitektur.

Datamatikeruddannelsen er unik, fordi den er praksis-

orienteret og har fokus på at designe og implementere 

typisk administrative it-systemer.

Vores datamatikeruddannelse er i stadig forandring og 

tilstræber at være på forkant med udviklingen, både 

teknologisk og metodisk. Vores praktikanter benyttes af 

nogle af landets førende IT-virksomheder som Microsoft 

Development Center, Accenture, IBM, og KMD. 

Uddannelsen til financial controller giver den studerende 

en bred viden om erhvervsøkonomi, økonomistyring, 

revision, controlling, eksternt regnskab, jura og skatte- og 

momsret samt værktøjer til at forstå og analysere øko-

nomiske problemstillinger.

Uddannelsen kan være den første byggesten på vej mod 

en karriere inden for bl.a. revisionsbranchen, økonomi-

funktioner i private virksomheder, en lang række af con-

trolleropgaver, regnskaber og budgettering i fx offentlige 

organisationer og private virksomheder.

Uddannelsens længde: 2 år

Praktikperiodens placering: 4. semester

Praktikperiode: Januar - april

Aflønning: SU
Sprog: Dansk

FINANCIAL CONTROLLER
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Handelsøkonomuddannelsen er for de studerende, der 

vil have en karriere inden for bl.a. salgsledelse, customer 

relations, indkøb og drift. Uddannelsen giver de studeren-

de en bred viden om bl.a. markedsføring, kommunikation, 

organisation og ledelse samt værktøjer til at analysere og 

forstå problemstillinger i et handelsøkonomisk perspektiv.

Handelsøkonomstuderende kan specialisere sig inden for 

salg og salgsledelse (business to business) eller indkøb 

og indkøbsledelse.

Laborantuddannelsen giver en bred viden inden for 

analysearbejdet i laboratorier. Uddannelsen ruster de 

studerende til at arbejde med kvalitetssikring, dokumen-

tation, arbejdsmiljø, informationsteknologi, elektronisk 

databehandling og laboratorietekniske metoder i det 

biologiske og kemiske laboratorium.

Laborant-studerende er i praktik i et år. Inden praktikken 

har den studerende modtaget undervisning i 1 ½ år, som 

har rustet den studerende til at møde udfordringerne på 

arbejdspladsen. Den studerende vil hurtigt være i stand 

til at indgå i hverdagen på virksomheden/institutionen og 

selv kunne tilrettelægge et arbejdsforløb.

Med en laborantstuderende får man en kvalificeret 

medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet 

samt mulighed for at realisere nye projekter.

En logistikøkonom får gennem sin uddannelse en grund-

læggende viden om logistik, distribution og indkøb. 

Uddannelsen består af en kombination af logistiske, 

økonomiske, juridiske og organisatoriske fag.

Uddannelsen sigter mod at kvalificere den studerende til 

selvstændigt at løse opgaver, der bredt vedrører virksom-

hedens transport- og logistikprocesser – nationalt såvel 

som internationalt. Den studerende får udviklet sine 

sproglige kundskaber og analytiske evner for i højere 

grad at kunne se virksomhedens mange funktioner i en 

helhed – uden selv at miste overblikket.

En logistikøkonom kommer typisk til at arbejde med 

analyse af distributionsstrategier, transportstrategier og 

tredjepartslogistik, indkøb, leverandørsamarbejde, lager-

styring, kunde- og serviceanalyser, interne analyser - fx 

nøgletals-beregninger, produktionsplanlægning, produk-

tionsprocedurer, forretningsgange, vurdering af krav, mål 

og forventninger til leverandører, SCM m.m

Uddannelsens længde: 2 år

Praktikperiodens placering: 3.-4. semester

Praktikperiode: Efter aftale

Aflønning: Løn under praktik
Sprog: Dansk

Uddannelsens længde: 2½ år

Praktikperiodens placering: 4. - 5. semester

Praktikperiode: 1 år

Aflønning: Løn under praktik
Sprog: Dansk

Uddannelsens længde: 2 år

Praktikperiodens placering: 4. semester

Praktikperiode: Januar - april

Aflønning: SU
Sprog: Dansk

HANDELSØKONOM

LABORANT LOGISTIKØKONOM

Uddannelsens længde: 2 år

Praktikperiodens placering: 4. semester

Praktikperiode: Januar - april / august - november

Aflønning: SU
Sprog: Dansk

FINANSØKONOM

Finansøkonomuddannelsen giver en bred viden om 

finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshan-

del og ejendomsadministration. Bank- og kunderåd-

givning indgår som meget centrale elementer i uddan-

nelsen.

Uddannelsen kan være den første byggesten på vej mod 

en karriere inden for finanssektoren og giver en grundig 

indføring i finansielle virksomhedsfunktioner og produk-

ter, samt værktøjer til at forstå og analysere finansteore-

tiske problemstillinger. Den studerende er således godt 

rustet til de tre måneders praktik. 
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Markedsføringsøkonomuddannelsen kvalificerer den 

studerende til en bred vifte af arbejdsfunktioner både 

nationalt og internationalt. Hovedvægten ligger på 

markedsføring og på alle de parametre, der påvirker 

afsætning af en given vare eller ydelse på det internatio-

nale marked bl.a. strategi, kommunikation, organisation, 

økonomistyring, erhvervsret og salgssituation, bl.a. inter-

nationale handelsforhold, kommunikation mellem sælger 

og kunde, økonomistyring og erhvervsret. 

I forbindelse med praktikken vil den studerende således 

kunne løse en lang række opgaver relateret til markeds-

føring. 

Endvidere er markedsføringsøkonomuddannelsen et godt 

udgangspunkt, i forhold til innovation af nye produkter 

og koncepter.

Miljøteknologuddannelsen kvalificerer den studerende til 

at arbejde med miljøteknologiske problemstillinger og 

kommunikation, fx som miljømedarbejdere i offentlige 

institutioner og private virksomheder.

I fjerde semester indgår der tre måneders praktik i en 

virksomhed eller offentlig institution, hvor den studerende 

arbejder med de opgaver, der er tilknyttet stedet og som 

kan være inden for et eller flere af følgende uddannelses-

elementer: natur- og miljøforståelse, prøvetagnings-

metodik og miljøforståelse, miljøets kemi og mikrobiologi, 

laboratorieteknik og analysemetoder, rensemetoder og 

processer, affald, miljøforbedring samt virksomhedens 

interne og eksterne miljø.

Den studerende skal afslutte studiet med et tre-måneders 

projekt, der kan foregå i forlængelse af praktikforløbet.

Multimediedesigneruddannelsen er unik, fordi den er 

praksisorienteret og samtidig så fagligt bred, at den stu-

derende kommer til at beherske flere sammenhængende 

discipliner inden for multimediedesign; fx designteori, 

funktionalitet og digital kommunikation. 

Den studerende har pga. uddannelsens bredde forskellige 

fokusområder. Gennem online portfolier kan den 

studerende demonstrere sine interesser og faglige kom-

petencer.

Den studerende ved, hvordan mulighederne udnyttes til 

for eksempel websites, reklamefilm eller kampagner, og 

multimediedesigneren uddannes til at udvikle, planlægge 

og gennemføre informationsformidling ved anvendelse af 

de nyeste værktøjer inden for multimedier. De kan også 

arbejde med avancerede medieteknologier, hvor såvel 

web, video, lyd og animation kombineres.

MARKEDSFØRINGSØKONOM MILJØTEKNOLOG MULTIMEDIEDESIGNER

Uddannelsens længde: 2 år

Praktikperiodens placering: 4. semester

Praktikperiode: Januar - april / august - november

Aflønning: SU
Sprog: Dansk / engelsk

Uddannelsens længde: 2 år

Praktikperiodens placering: 4. semester

Praktikperiode: Januar – april / august - november

Aflønning: SU
Sprog: Dansk

Uddannelsens længde: 2 år

Praktikperiodens placering: 4. semester

Praktikperiode: Januar - april

Aflønning: SU
Sprog: Dansk / engelsk
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PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Finansbacheloruddannelsen er en 3½ år professions-

bacheloreruddannelse, der giver den studerende et solidt 

fundament for selvstændigt at varetage komplekse 

rådgivnings-, salgs-, og konsulentopgaver inden for 

pengeinstitut, realkredit, forsikring, ejendomshandel, 

revision eller ejendomsadministration.

Under uddannelsen vælger den studerende et af fem 

specialer: finansielle forretninger (penge- og realkredit-

institutter), forsikring (skade eller liv og pension), 

ejendomshandel, ejendomsadministration eller revision. 

Muligheden for at specialisere sig giver uddannelsen en 

ekstra erhvervsrettet og praksisrelateret dimension.

Uddannelsen har til formål at kvalificere professions-

bachelorer i innovation og entrepreneurship til at starte, 

drive og vækste nye virksomheder eller nye enheder i 

eksisterende virksomheder.

Uddannelsen har et stærkt fokus på tværfagligt team- og 

netværksarbejde. Derfor arbejder studerende med en 

bred vifte af uddannelsesmæssige baggrunde sammen 

igennem uddannelsesforløbet.

Hovedfokusområderne er innovation og udvikling, ledelse 

og networking, praktisk virksomhedsdrift, vækst og væk-

stiværksætteren. Uddannelsen lægger stor vægt på at 

kombinere teori og praktisk erfaring. Derfor opstarter og 

dyrker studerende deres egne virksomheder undervejs i 

uddannelsen.

FINANSBACHELOR
INNOVATION OG 
ENTREPRENEURSHIP

Uddannelsens længde: 3½ år

Praktikperiodens placering: 5. semester

Praktikperiode: August - januar

Aflønning: SU
Sprog: Dansk

Uddannelsens længde: 1½ år

Praktikperiodens placering: 3. semester

Praktikperiode: August - november

Aflønning: SU
Sprog: Dansk / engelsk

En serviceøkonom får gennem sin uddannelse et 

samfundsrelevant og teoretisk perspektiv på service-

branchen. Uddannelsens omdrejningspunkt er 

opbygningen af stærke kunderelationer gennem design 

af serviceoplevelser inden for hotel, turisme og øvrige 

serviceerhverv.

Uddannelsen tager udgangspunkt i de eksisterende 

trends inden for oplevelsesøkonomi og servicebranchen. 

Den studerende bliver udrustet med en række værktøjer 

inden for serviceprocesser, markedsføring, ledelse, human 

ressources og virksomhedsøkonomi. Herigennem opnår 

den studerende færdigheder til at gennemføre relevante 

markedsanalyser. Strategi, forretningsudvikling og inno-

vation er også væsentlige elementer i uddannelsen.

En færdig serviceøkonom kan varetage arbejdsopgaver

på det operationelle og taktiske niveau - bl.a. i en 

mellemlederstilling i servicebranchen, herunder hoteller, 

restauranter, rejsebureauer, eventbureauer, turisme-

organisationer og kongresbureauer.

SERVICEØKONOM

Uddannelsens længde: 2 år

Praktikperiodens placering: 3. semester

Praktikperiode: Januar - april / august - november

Aflønning: SU
Sprog: Dansk / engelsk

FAKTA OM

120 
ECTS

Erhvervsakademiuddannel-
serne bygger oven på en 
gymnasial- eller 
erhvervsfaglig uddannelse.

Uddannelserne varer 2 - 
2½ år og kombinerer det 
praktiske og det teoretiske. 
Derfor er praktik en del af 
uddannelserne.

Uddannelserne har et 
omfang af 120 ECTS point.

Erhvervsakademi-
uddannelserne giver 
adgang til bachelorforløb, 
som varer 1½ år.

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER

1514



Det er uddannelsens formål at uddanne professions-

bachelorer inden for international handel og markeds-

føring, der selvstændigt og professionelt kan udføre 

jobfunktioner, som knytter sig til den internationale 

virksomheds indsats i markedet – ikke mindst i segmentet 

for små og mellemstore virksomheder og med fokus på 

internationalt business to business-salg.

Professionsbachelor i international handel og markeds-

føring bygger direkte oven på en merkantil erhvervs-

akademiuddannelse som fx markedsføringsøkonom.

Denne professionsbachelor giver den studerende en 

uddannelse med et internationalt perspektiv inden for 

turisme, hoteldrift eller oplevelsesøkonomi. Uddannelsen 

er udviklet til at matche det markante behov for profes-

sionelle medarbejdere, der arbejder i virksomheder inden 

for hospitality-erhvervene.

Som professionsbachelor i international hospitality 

management er man i stand til at varetage mange forskel-

lige typer af jobs med henblik på løsning af praktiske og 

komplekse opgaver inden for ledelse, drift og udvikling af 

virksomheder, der har fokus på hotel-, turisme-, restaura-

tions- og oplevelsessektorerne. Uddannelsen omfatter fag-

områder som strategi, økonomi, kultur og gæsteforståelse 

samt ledelse.

Professionsbachelor i international hospitality management 

bygger direkte oven på en merkantil erhvervsakademi-

uddannelse som fx serviceøkonom eller markedsførings-

økonom.

INTERNATIONAL 
HANDEL OG MARKEDSFØRING

INTERNATIONAL 
HOSPITALITY MANAGEMENT

Uddannelsens længde: 1½ år

Praktikperiodens placering: 3. semester

Praktikperiode: Januar - april / august - november

Aflønning: SU
Sprog: Dansk / engelsk

Uddannelsens længde: 1½ år

Praktikperiodens placering: 2. semester

Praktikperiode: Januar - april

Aflønning: SU
Sprog: Dansk / engelsk

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling 

retter sig mod studerende, som gerne vil arbejde med 

store IT-systemer. Et sigte er at give den uddannede 

softwareudvikler potentiale til at deltage i globalt 

distribuerede udviklingsprojekter og på sigt fungere som 

systemarkitekt.

Uddannelsen har særlig fokus på systemintegration og 

arkitektur - både de tekniske løsninger og det organisa-

toriske samarbejde i de interne udviklingsprocesser i 

store projekter. Der undervises ud fra udbredte metoder 

og teknologier og uddannelsen tilstræber at være på 

forkant med udviklingen både teknologisk og metodisk.

SOFTWAREUDVIKLING

Uddannelsens længde: 1½ år

Praktikperiodens placering: 3. semester

Praktikperiode: Januar - april / august - november

Aflønning: SU
Sprog: Dansk / engelsk

Det er uddannelsens formål at uddanne professions-

bachelorer inden for sportsmanagement, der selvstæn-

digt kan arbejde med strategi, økonomi, markedsførings-

opgaver, såsom medlemshåndtering, planlægning og 

gennemførelse af events, arbejde med forretningsplaner, 

koordinator- og projektlederfunktioner og udvikling af 

koncepter relateret til sport- og fritidsbranchen både i 

den offentlige og private sektor.

Færdiguddannede sportsmanagementstuderende vil 

typisk arbejde i stillinger som koordinator, forretnings-

fører, projektleder, eventmanager eller med marketings-

funktioner.

Uddannelsen til professionsbachelor i sportsmanagement 

bygger direkte oven på en merkantil erhvervsakademiud-

dannelse som fx serviceøkonom eller markedsførings-

økonom.

SPORTSMANAGEMENT 

Uddannelsens længde: 1½ år

Praktikperiodens placering: 3. semester

Praktikperiode: August - november

Aflønning: SU
Sprog: Dansk / engelsk
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Professionsbacheloruddannelsen i Webudvikling retter 

sig mod de studerende, som gerne vil arbejde mål-

rettet med webteknologier inden for forskellige anven-

delsesområder. Som webudvikler vil man kunne indgå i 

mange forskellige typer af jobs. Det kan være fra de mere

avancerede web-udviklingsprojekter til udnyttelsen af 

multimedier i integrerede kommunikationsløsninger.

Webudvikleruddannelsen sigter på at kvalificere den 

studerende til udviklingsarbejde i et samfund, der er 

kendetegnet ved den hastige udvikling af digitaliserings-

behov og stadigt mere avancerede metoder i branchens/

mediernes anvendelser.

Uddannelsen har som udgangspunkt et teknisk sigte, 

men tager også højde for de mange discipliner, som 

indgår i et samspil med teknikken, såsom design og

kommunikation.

WEBUDVIKLING

Uddannelsens længde: 1½ år

Praktikperiodens placering: 3. semester

Praktikperiode: Januar - april / august - november

Aflønning: SU
Sprog: Engelsk

FAKTA OM

Professionsbachelor-
uddannelserne er uddan-
nelser på bachelor-
niveau, som er rettet mod 
en særlig profession.

En fuld professions-
bachelor varer som regel 
3½ år.

Professionbacheloruddan-
nelserne på Cphbusiness, 
undtagen finansbachelor, 
er selvstændige overbyg-
ninger på erhvervsakade-
miuddannelserne og tager 
derfor 1½ år i sig selv.

PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

TOP-
UP

cphbusiness.dk/find-jeres-praktikant

Hvis I er interesseret i at have en praktikant, kan I læse mere 

og finde kontaktoplysninger på vores praktikvejledere her: 

KONTAKT
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