
· Praktikken følger de almindelige regler på Aarhus Universitet.
· Man indgår i et team af andre praktikanter.
· Man løser opgaver for mindst 2 forskellige erhvervspsykologer.
· Du skal skrive en motiveret ansøgning.

Praktikanterne er alle studerende i slutnin-
gen af studiet ved Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet. Som praktikant i key-
2see indtjenes praktikkravet om 370 timer i 
praktiksemestret, hvorefter praktikken god-
kendes. Dertil bliver der ofte mulighed for et 
længere forløb, hvor praktikanterne enten 
kan starte, før selve praktiksemestrets be-
gyndelse eller fortsætte på afgrænsede op-
gaver efterfølgende - hvis det ønskes.
Der kan laves individuelle aftaler ift den en-
keltes ønsker og behov, hvis den studerende 
gerne vil designe en yderligere læring på 
den måde.

Hverdagen som praktikant i key2see forløber 
urytmisk, i “klumper”med meget travle peri-
oder og med mere stille perioder med tid 
til refleksion. Der arbejdes også med grup-
peudvikling, da stedet har flere praktikanter 
tilknyttet på samme tid. Teamorganiseringen 
betyder fleksibilitet og at der kan arbejdes 
både individuelt og i par/teams. 

Praktikanterne modtager både intern 
supervision fra de erfarne vejledere eller fra 
kompetente eksterne konsulenter.
En af ideerne bag key2see’s ordning er, at 
den enkelte praktikant får lejlighed til at 
medvirke til løsningen af en bred vifte af kon-
sulentopgaver. Man kommer på opgaver med 
flere forskellige konsulenter,som hver har sin 
personlige og professionelle profil. Praktikan-
ternes deltagelse kan variere fra rene obser-
vatør- eller følfunktioner til meget selvstæn-
dige opgaver.
 
Vi tilstræber at få psykologistuderende med 
særlig interesse for en ambitiøs praktikperi-
ode. Vi beder derfor om en motiveret skriftlig 
ansøgning forud for et gensidigt præsenta-
tionsmøde.

Henvendelse til den praktikansvarlige
erhvervspsykolog Mette Møller 
Tel.: 4044 2010) Mail: mettemoeller@c.dk
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Er du vores næste praktikant?

En praktik i key2see er ikke helt almindelig


