Faglige udfordringer og personlig udvikling
Mit praktikophold har været meget givende på både et personligt og fagligt plan; det har været fedt at
omsætte min faglige viden til praksis, og det har været lærerigt at få lov til at blive en del af et ’team’,
hvor man bliver betragtet som en ligeværdig medarbejder. Derudover har det været spændende at
tilbringe et halvt år i et andet land og udvide ens personlige horisont.
Jeg har en brændende interesse for det voksende internationale samarbejde i Arktis. den danske
ambassade i Helsinki var min første prioritet i forhold til en praktikplads, hvor jeg kan komme helt ind
under huden på mine primære interessefelter. Finland prioriterer at udvikle omfattende politiske
strategier på det arktiske område, og er en tung spiller i arktiske spørgsmål, mens de på samme tid
også er det eneste nordiske land, som er med helt inde i EU samarbejdet. Via de daglige opgaver på
ambassaden er jeg blevet udstyret med redskaber til at kunne navigere indenfor, og på forskellige
planer at arbejde med den europæiske og arktiske dagsorden.
Studierelevante opgaver
Som studerende på Europæiske Studier har jeg studeret og arbejdet med projekter, som omhandler
globale problematikker, baseret på forskellige teorier fra både politisk og sociologisk videnskab. Min
praktikperiode på ambassaden i Helsinki har været et uundværligt bidrag til de teorier som jeg har
med mig fra universitetet. Jeg har opnået viden om sociale og kulturelle mønstre, og jeg er klædt på til
at kunne reflektere på og arbejde med centrale aspekter af Europæisk integration; internationale
relationer og global udvikling. Der er dage på ambassaden, hvor vi kan have mange bolde i luften, og
hvor det gælder om at holde hovedet koldt på trods af korte deadlines. Yderligere er der også dage,
hvor jeg har været mest ude af huset, og deltaget i møder, briefinger eller konferencer. På grund af
denne store afveksling bliver hverdagen aldrig kedelig.
Fantastiske Finland
Som destination er Finland et helt unikt land at bo i. Til trods for at Finland ikke er længere væk end et
par timer i fly, og at Danmark og Finland er tætte nordiske partnere, så er der et væld af
kulturforskelle og unikke oplevelser som man kan boltre sig i, hvis man vælger Finland som
destination. Finland har smukke naturlandskaber som kalder til lange vandreture, og når man så
trænger til storby, så er Helsinki spækket med kulturelle muligheder, som kan stille enhver tørst. Du
kan tage med finnerne i de traditionelle saunaer, og hoppe i det iskolde vand bagefter. Eller du kan
rejse til Lapland og møde samerne, julemanden og se nordlyset danse. Finland er, i min optik, en
glemt perle, som du er nødt til at opleve, og et praktikophold kan være en glimrende mulighed for
dette.
Praktikant på en ambassade
Jeg vil mene, at det altafgørende er, at man brænder for praktikstillingen, og at dette skinner igennem
i ens ansøgning. Som praktikant på ambassaden skal du være klar til at tage fat på alle slags opgaver,
og du skal være klar til spændende udfordringer, og være sulten på at arbejde for at opnå viden.

