
Hvad kan praktikanten f.eks. bidrage med?
• Bud på løsninger af konkrete logistiske udfordringer
• Analyse af virksomhedens værdikæde
•  Idéer til virksomhedens logistikaktiviteter baseret på den studeren-

des teoretiske faglighed
• Medvirken til opgaver inden for indkøb, produktion og distribution
• Analyse og bearbejdning af logistikmæssige problemstillinger
• Arbejde med økonomiske og statistiske problemer
•  Forslag til optimering af virksomhedens produktions-  

og lagerstyring
• Kan forbinde teori og virksomhedens praksis
• Deltagelse i fagligt og tværfagligt samarbejde 
  i virksomheden.

Logistikøkonom
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Kort om uddannelsen
Logistikøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående merkantil  
erhvervsakademiuddannelse, som bredt kvalificerer til at arbejde  
med logistiske problemstillinger i Danmark eller internationalt.

Uddannelsen indeholder grundlæggende teoretisk indføring i bl.a.  
produktion, distribution, indkøb og organisation med fagområder inden- 
for logistik og transport, international økonomi, transport og erhvervsjura, 
statistik samt organisation og ledelse.

Hvornår og hvor lang tid?
Praktikopholdet påbegyndes me-
dio august eller medio januar og 
strækker sig over 3 måneder. Da 
praktikopholdet er en obligatorisk 
og meget vigtig integreret del af 
det samlede studieforløb, kan den 
studerende bl.a. bidrage til virk-
somheden med løsning af konkre-
te problemstillinger eller udvikling 
af nye idéer, der er baseret på ud- 
dannelsens faglige indhold og 
den studerendes eventuelle erfa-
ringer.

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

Interesseret?
Kontakt for yderligere  
information:

Vejle
Dorthe Juul
Praktikkoordinator
doju@ucl.dk 
29 16 39 49

Læs mere 

på ucl.dk


