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Evaluering av praksisstudenter fra IMK våren 2011

 

1. Tilbakemelding om praksisstudenter fra IMK
 

 

 

1.3 Hvilke ferdigheter og kunnskaper ville du ønsket at studenten hadde mer av før de begynte i praksis?
Noe mer ferdigheter ift. prosjektplanlegging og strukturering av arbeidsplan (f.eks. mer erfaring med hvordan man
skisser ut en strategi og tiltaksplan for å nå mål x og y). Dette vil gjøre studentene enda mer selvdrevne ute i praksis
i bedrift, og det vil bli enklere for praksisplassen å følge opp.
Forretningsforståelse, spesielt rundt begreper og ord som ofte er i dagligtalen for våre kunder, f.eks. vite hva
eierstruktur eller aksjonærer er, basisnivå av hvordan man leser et årsregnskap.
For min del vil det absoulutt være en fordel om studenten kjenner til excel regneark og kvanitative analyseverktøy

Dato 29.06.2011 14.00
Innleverte besvarelser 5
Ikke-innleverte besvarelser 0
Invitasjoner godkjent 0

1.1 I hvilken grad er du fornøyd med utbyttet av arbeidet til studentene som var i
praksis i din bedrift?
(1 er svært dårlig og 6 er svært bra).

1 0 0,0 %

2 0 0,0 %

3 0 0,0 %

4 0 0,0 %

5 0 0,0 %

6 5 100,0 %

Vet ikke 0 0,0 %

1.2 Vil du / din bedrift ønske en praktikant fra IMK igjen?

Ja 5 100,0 %

Nei 0 0,0 %

Vet ikke 0 0,0 %



-

-

-

-

-

2

Evaluering av praksisstudenter fra IMK våren 2011

Ideellt sett hadde det vært en fordel om studenten kunne litt mer økonomi. Men det kan man ikke forvente av
mediestudenter.

 

 

1.5 Andre kommentarer eller forslag til forbedringer?
Vi er superfornøyd med våre praksisstudenter fra IMK og håper vi får anledning til å ta vare på en eller to nye
studenter neste vår. IMK-studentene var selstendige, tøffe og initiativrike og fikk derfor svært mye læring ut av
praksisperioden! Det ga også synergier for oss, og vi prioriterte å følge studentene tett opp - siden det igjen ga gode
resultater for begge parter. Two thumbs up!
Vi er veldig fornøyd med ordningen med praksisstudenter, og de årene vi har hatt dette opplever vi studenter som
er positive, har "stå på"-vilje, har godt fundament i utdannelsen og ikke minst personlige egenskaper som gjør av vi
enkelt kan sette de inn relevante oppgaver.
Jeg vet ikke om dette gjelder alle bedrifter, men for vår del er kombinasjonen mediekunnskap og
analysekunnskaper (kvantitativ metode og erfaring) gull verdt! Forslaget er derfor å styrke denne delen av
undervisningen
Fint med en samtale med Arnt halvveis.

1.4 I hvilken grad har du vært fornøyd med informasjonen og oppfølgingen fra Arnt
Maasø / Institutt for medier og kommunikasjon i forbindelse med praksisen?
(1 er svært dårlig og 6 er svært bra).

1 0 0,0 %

2 0 0,0 %

3 0 0,0 %

4 0 0,0 %

5 2 40,0 %

6 3 60,0 %

Vet ikke 0 0,0 %


