
Hvad kan praktikanten f.eks. bidrage med?
• Anvende de nyeste teknologier og metoder
• Teknisk kunderådgivning
• Bidrage med viden om personaleledelse og forandringsteknikker
• Give bud på løsning af konkrete problemstillinger i virksomheden
• Kan kombinere teori med virksomhedens praksis
• Bidrage med nyeste viden angående salgsteknikker  
  og udarbejdelse af servicedesign for virksomheden
• Udarbejde data indsamlinger i forskellige målgrupper,  
  f.eks. kendskab til virksomhedens kundesegment,  
  kundetilfredshed m.m.
• Rådgivning og formidling ifm.  
  f.eks. reklamationer.
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UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole . Seebladsgade 1 . 5000 Odense C

Kort om uddannelsen
Autoteknologuddannelsen er en 2-årig videregående erhvervsakade- 
miuddannelse, der bygger ovenpå en faglært uddannelse eller en  
studentereksamen. 

Uddannelsen består af en række obligatoriske og valgfrie fag, som til- 
sammen giver den studerende bred teoretisk viden, der gør den færdig- 
uddannede autoteknolog i stand til at varetage forskellige stillinger i  
autobranchen indenfor bl.a. ledelse, salg og teknisk rådgivning.

Under uddannelsen lærer den studerende både alt om den nyeste høj- 
teknologiske viden indenfor autobranchen, såvel som viden om perso- 
naleledelse, de nyeste salgsteknikker og udarbejdelse af servicedesign  
til virksomheder.

Hvornår og hvor lang tid?
Praktikopholdet påbegyndes ulti-
mo januar og strækker sig over 3 
måneder. Umiddelbart efter prak-
tikken skal den studerende skrive 
sit afsluttende eksamensprojekt. 
Det anbefales, at afslutningspro-
jektet skrives i samarbejde med 
den virksomhed, den studerende 
har været i praktik hos.

Økonomi
Den studerende modtager SU  
under hele praktikforløbet.  
Virksomheden har derfor ingen 
lønudgift til praktikanten. Det er 
dog muligt at give den stude-
rende en erkendtlighed på op 
til 3000 kr. pr. måned som en 
påskønnelse af den studerendes 
indsats under praktikforløbet.

Interesseret?
Kontakt for yderligere  
information:

Odense 
Bettina Lynn Szweda
Praktikkoordinator
bsz@ucl.dk 
30 58 70 74


