KATASTROFE- OG
RISIKOMANAGERUDDANNELSEN
FÅ EN KVALIFICERET PRAKTIKANT
Katastrofe- og risikomanageruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der klæder sine studerende
på til at indgå i den tværfaglige og
praksisorienterede løsning af natio
nale og internationale opgaver indenfor samfundssikkerhed.

De studerende får en bred vifte af
kompetencer indenfor forebyggelse,
beredskab, risikoforståelse, risiko
management, sikkerhed, sikring,
analyse og metodik, herunder kritisk
tænkning og problemløsning.

Semester 2
De studerende er i deres første længerevarende praktik,
hvor de skal indgå i din organisations løsning af opgaver
indenfor beredskab, forebyggelse, sikkerhed og sikring
Nøglekompetencer: Evakueringsøvelser, udarbejdelse
af sikkerhedsplaner, organisation og ledelse, beredskab,
eventsikkerhed, risikoanalyser og forebyggelse

Hvis din organisation har lyst til at
være med til at forme vores kommende Katastrofe- og risikomana
gere, søger vi egnede praktiksteder.
Vi kan tilbyde praktikanter, der kan
løse opgaver indenfor følgende:

Semester 6
strategisk forebyggelse og kommunikation
De studerende skal selvstændigt løse en forudbestemt
opgave, som fortrinsvis kan løses med kommunikation,
adfærdspåvirkning og innovative processer
Nøglekompetencer: situationsanalyse, krisekommuni
kation, kampagnekommunikation, adfærdspåvirkning,
risikoledelse og innovation

Semester 4
De studerende skal opnå en forståelse af de muligheder,
problemstillinger og barrierer, der er forbundet med internationalt arbejde inden for beredskab og samfundssikkerhed med base enten i Danmark eller i udlandet
Nøglekompetencer: projektledelse, rejsesikkerhed,
beredskabsplaner, generel sikkerhed, crowd management, arbejdsmiljø, BCM eller sikring

Semester 6
Sikkerhed og sikring
De studerende skal selvstændigt løse en forudbestemt
opgave som fortrinsvis søger at identificere, vurdere og
håndtere sikrings- og sikkerhedsløsninger.
Nøglekompetencer: analyse, kriminologi, sikkerhedskultur, cyber- og eventsikkerhed, risikoledelse og innovation

Hvis jeres organisation kunne have lyst til at bidrage til vores studerendes kompetenceudvikling så kontakt:
2. semester: Laurits Rauer Nielsen, laun@kp.dk
4. semester: Maren Marie Egedorf, maeg@kp.dk
6. semester, Strategisk forebyggelse og kommunikation: Nina Baron, niba@kp.dk
6. semester, Sikkerhed og sikring: Thomas Skou Roer, thor@kp.dk
Hvis du vil vide mere om selve uddannelsen kan du gå ind på: www.kp.dk/uddannelser/katastrofe-og-risikomanager

