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Kort beskrivelse af projektorienteret praktikforløb ved RUC
Der findes flere muligheder for at indgå i projektorienterede praktikforløb på RUC’s uddannelser. Fælles for
dem er, at de formelt indgår som en del af den samlede uddannelse – forløbet er ECTS-belagt. Det betyder,
at et projektorienteret praktikforløb omfatter en form for bedømmelse, ofte en afsluttende mundtlig prøve
på baggrund af et skriftligt produkt, som er produceret på baggrund af det samlede forløb. Det stiller både
krav til de studerende, til praktikstederne og til uddannelserne.
Indgåelse i projektorienterede forløb er kun muligt på kandidatuddannelsen og oftest på den sidste del af
kandidatuddannelsen. Der er følgende modeller for projektorienterede forløb:

15 ECTS – Projektorienteret praktikforløb ved et fag
Halvdelen af det samlede semester udgøres af et praktikforløb. Opholdet ved praktikstedet er typisk deltid
over en længere periode (max 5 måneder), eller heltid i en kort periode (max 2 måneder). Den studerende
udfærdiger en projektrapport (ml 20-50 sider), som udgør grundlaget for en mundtlig prøve. Den
studerende modtager faglig vejledning undervejs.
Ud over praktikopholdet deltage den studerende i kurser svarende til i alt 15 ECTS (2-3 kursusforløb i alt).
Disse kurser kan være praktikunderstøttende, men er det ofte ikke. Der er særskilte bedømmelser på de
enkelte kurser, som de studerende også skal bestå.

20 ECTS – Projektorienteret praktikforløb i den samlede uddannelse (på tværs af to fag)
2/3 dele af det samlede semester udgøres af et praktikforløb. Opholdet ved praktikstedet er typisk på
deltid over en længere periode (max 5 måneder), eller heltid i en kort periode (max 2 måneder). Timetallet
kan være lidt højere ved denne praktikform. Den studerende udfærdiger en praktikportefølje bestående af
ca. 4 deleopgaver (i alt ml 30-50 sider). Den samlede portefølje udgør grundlaget for en mundtlig prøve.
Den studerende modtager faglig vejledning undervejs.
Ud over praktikopholdet deltage den studerende i kurser svarende til i alt 10 ECTS (2 kursusforløb i alt).
Disse kurser består oftest af både et praktikunderstøttende kursusforløb (5 ECTS) og et fagligt kursus (5
ECTS). Der er særskilte bedømmelser på de enkelte kurser, som de studerende også skal bestå.

30 ECTS – Projektorienterede praktikforløb i den samlede uddannelse (på tværs af to fag)
Hele det samlede semester udgøres af et praktikforløb. Opholdet ved praktikstedet vil ofte være næsten
fuld tid over en længere periode. Den studerende udfærdiger ofte to typer skriftlig rapport undervejs i
forløbet – en til hvert fag i den samlede uddannelse (i alt ml 40-80 sider). De skriftlige produkter udgør
grundlaget for en mundtlig prøve ved hvert fag i uddannelsen. Den studerende modtager faglig vejledning
fra begge fag i uddannelsen undervejs.

