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Mit liv som praktikant i Bruxelles
Livet som praktikant i Bruxelles har overgået enhver
forventning. De seks måneder, jeg tilbragte i
Bruxelles, har budt på spændende oplevelser, nye
udfordringer og indsigter, fagligt såvel som kulturelt,
og ikke mindst budt på nye venskaber.
Hvordan har praktikken udfordret din faglighed?
Gennem mit praktikophold ved Det Syddanske EUkontor har jeg fået kendskab til arbejdsgange og
processer indenfor EU-systemet, som man ikke kan
læse sig frem til i en lærebog. Samtidig er jeg blevet
udfordret i mange af de arbejdsopgaver, jeg skulle
påtage mig. Mine arbejdsområder har blandt andet
inkluderet:
•Forsknings- og innovationsprojekter for Syddansk
Universitets strategiske EU-indsats, herunder at spille
ind ift. governance- og managementstrukturer i
større konsortier.
•Udarbejdelse af det kvartalsvise overblik over EU’s
forsknings- og uddannelsespolitiske tendenser i ”EU
Science Quaterly for University of Southern
Denmark”.
•At yde bistand i processen omkring udarbejdelsen af
ansøgninger til European Institute of Innovation and
Technology inden for sundhed og velfærdsinnovation.
•Arbejde med match af europæiske partnerskaber
med syddanske forskere og virksomheder.

Min største oplevelse?
Det er vanskeligt at udpege én oplevelse som den
største. Praktikopholdet i sig selv med alt, hvad det
indebærer, var en unik oplevelse: at blive taget ud
af sine vante omgivelser bag Aarhus Universitets
gule mure, mødet med et nyt land, en ny kultur og
ikke mindst at komme til en ny arbejdsplads, hvor
din faglighed udfordres på en helt anden måde,
end du er vant til hjemmefra. Dertil kommer det
brede faglige og sociale netværk, som Bruxelles har
givet mig mulighed for at opbygge – og ikke mindst
de venskaber, jeg har knyttet til mine
medpraktikanter. På Det Syddanske EU-Kontor har
jeg nydt at være en del af et ungt og professionelt
team med et velfungerende og kollegialt
arbejdsmiljø. Livet som praktikant i Bruxelles og på
Det Syddanske EU-Kontor er en oplevelse, der har
givet mig utallige gode stunder at tænke tilbage på.
Det kan klart anbefales!
Tre ord, som betegner min tid i Bruxelles.
Fra teori til praksis – networking og venskaber –
onsdagsmarked på Place du Châtelain

Styrker og kvalifikationer jeg tager med mig
videre?
I kraft af at være i praktik på et regionskontor har
jeg fået øjnene op for EU’s økonomiske betydning
for det regionale niveau i Danmark såvel som i
andre europæiske lande. Gennem mit daglige
arbejde med diverse EU-fundingprogrammer,
projektansøgninger, søgning af partnere til EUprojekter etc. har jeg fået indgående kendskab til
og indsigt i samspillet mellem regionerne og EU.

