Praktik på finansbachelor, University College Nordjylland
Da Mathias Christensen i 2013 skulle søge praktikplads, havde kun én årgang tidligere færdiggjort uddannelsen som
finansbachelorer fra UCN. På det tidspunkt var uddannelsen derfor så ny, at virksomhederne ikke kendte meget til
den. Derfor krævede det en god portion initiativ og vedholdenhed at få drømmepraktikken i hus.
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givet ham en god ballast til at klare de opgaver, han
Sparkede dørene ind og fik job
stod overfor.
Før praktikken skal de studerende på UCN’s
finansbachelor vælge et brancheorienteret valgfag, der
”Én ting er, at man har prøvet nogle cases i skolen, men
forbereder dem på både praktik og bachelorskrivning.
det er bare noget andet, når man sidder med et krøllet
Her var Mathias Christensen helt afklaret med, at det
bilag og skal forholde sig til, hvordan det skal bogføres.
var revisionsbranchen, han ønskede at prøve kræfter
Nogle af tingene havde vi kun lige berørt i skolen, men
med. At uddannelsen var forholdsvis ny, gjorde det dog
da jeg kom længere hen i forløbet, kunne jeg sagtens
sværere at overbevise arbejdsgiverne.
lave koblingerne mellem teori og praksis. Generelt var
det en udfordring at komme ud i et arbejdsmiljø, hvor
”Der var ikke nogen, der vidste hvem vi var, når vi kom
det var en helt anden hverdag, end man var vant til.
ud og præsenterede os. Så jeg var rundt og sparke en
Men jeg kunne godt mærke, at jeg sagtens kunne gøre
masse døre ind og få en masse afslag”
en forskel med de ting, jeg kunne”
Men afslagene virkede ikke afskrækkende for Mathias.
Uddannelsens både praktiske og teoretiske karakter
Han fik en praktikplads hos revisionsvirksomheden BDO
har desuden betydet, at Mathias har været godt stillet
i Hjallerup, der senere blev slået sammen med kontoret
i sit arbejde hos BDO.
i Aalborg. Efter praktikken fik han studiejob og derefter
fuldtidsjob hos BDO – og nu arbejder han som Senior
”Det, synes jeg, gør en stor forskel, og det kan jeg også
Assistant.
mærke med kolleger, jeg arbejder sammen med. Jeg
føler, at de er glade for, at man tænker lidt anderledes
end et eller andet, man har læst i en bog.”
En fod indenfor
Før praktikken opstillede Mathias sammen med sin
praktikvejleder en række læringsmål, der skulle
opfyldes gennem arbejdsopgaverne på praktikstedet.
Læringsmålene hjalp desuden til at holde fokus på,
hvad de studerende kunne forvente at få ud af deres
praktikforløb. Forberedelserne sikrede, at Mathias
vidste præcis, hvilke opgaver han kunne få – også hvis
det skulle vise sig ikke at være de mest spændende til
at starte med.
”UCN forberedte os på det mentale i, at der er kun én
vej, og det er at arbejde sig opad. Det var vi godt
forberedte på. Så jeg vidste, at det var med bare at være
der, og så tage alt, hvad der nu måtte komme.”
Mathias var målrettet og åben for at tage så mange
opgaver, som overhovedet muligt. Han fortæller selv,
at han vidste, at praktikken var en enestående
mulighed for at få en fod inden for faget.
Tænker anderledes
Det daglige arbejde hos praktikstedet bød i starten på
mange moms- og bogføringsopgaver. Med tiden fik han
flere udfordrende og afvekslende opgaver, og her var
det tydeligt, at uddannelsen som finansbachelor havde

Han havde desuden efter praktikken den fordel, at han
kendte virksomheden, de ansatte og arbejdsopgaverne
på en helt anden måde. Det var lettere at indgå i det
daglige arbejde, og han manglede aldrig opgaver at gå i
gang med.
En investering
Praktikken blev altså springbrættet for Mathias’
drømmekarriere. Også flere af hans medstuderende er
stadig ansat de steder, de var i praktik. Gennem
professionsbachelorens praktik opnår de studerende
altså en tæt og vedvarende kontakt med erhvervslivet.
Den tætte kontakt med virksomheden også efter
praktikkens afslutning betød, at Mathias Christensen
hele tiden kunne få hjælp og sparring – også med sin
praktikopgave, som han skulle skrive løbende og senere
eksamineres i.
”Praktikken er en rigtig god vinkel ind. Jeg synes, at der
gennem forløbet var en rigtig god dialog mellem mig og
BDO, og de var også meget villige til at hjælpe mig
bagefter, da jeg skulle skrive opgave. Så det har været
en løbende proces, hvor de har været en stor del af det.”

Virksomheden har også efterfølgende taget mange
praktikanter ind. Praktikken giver meget til både de
studerende og til virksomheden. Samtidig giver det
mulighed for at se nye potentielle medarbejdere an.
”Det er bare nemt, at man har haft en periode sammen
til at se hinanden an. Det er den absolut bedste måde at
komme ind i en virksomhed på, både for den
jobsøgende og for arbejdsgiveren. Jeg har aldrig
manglet opgaver og kendte alle på kontoret. Det var
bare ikke nyt for mig længere, fortæller han.”
Så virksomhederne skal bestemt ikke tøve med at tage
praktikanter fra professionsbachelorerne. Selvom det
nogle gange er nemmest ikke at bruge tid og ressourcer
på en praktikant, så mener Mathias Christensen, at det
især på længere sigt betaler sig for virksomhederne.
”Det er absolut det nemmeste at sige nej til en
praktikant, men det er jo en investering, at man bruger
lidt tid, og så skulle det jo lynhurtigt gerne give gevinst
for begge parter” afslutter han.

