
Hvis ja, etableringsår?

Aftale om praktik for _________________uddannelsen I perioden fra:     

til:

Virksomheden:

 CVR nr:                                                          Under 3 år?  Ja        Nej 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.:

By:

Telefon:

E-mail:

Kontaktperson:

Telefon: 

E-mail:

Den studerende:

Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Telefon:

E-mail:

Uddannelsesinstitution:
Erhvervsakademi MidtVest

Praktikvejleder 1:

E-mail:

Telefon:

Praktikvejleder 2:

E-mail:

Telefon:

Hovedadministrationen Gl. Landevej 2, DK-7400 Herning. Tlf. +45 96275700, www.eamv.dk, eamv@eamv.dk, Cvr: 316533 47 Valdemar 
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Praktikformer (afkrydsningfelt)  
 
Virksomhedspraktik  
 
Iværksætterpraktik 
 
Projektorienteret praktik 
 
Virtuel praktik 
 
International praktik 
 
Praktiksted (afkrydsningsfelt) 
 
DK. 
 
 Privat 
 
 Offentlig 
 
Udlandet 
 
 Privat 
 
 Offentlig 
Vilkår 

Der skal i forbindelse med den afsluttende eksamensprojekt aftales forudgående mellem de tre 
parter, i hvilket omfang de under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at 
anvende de resultater/produkter, der fremkommer som et led i forløbet, herunder om eventuelle 
oplysninger vedrørende virksomhedens forhold, der fremkommer i forløbet, må offentliggøres 
eller bruges internt på EAMV

Mellem de tre parter er der aftalt følgende:

Formålet med praktikken er :

• at få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til viden, færdigheder og 
holdninger til arbejdet.

• at opleve en dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode indenfor 
professionen.

• at arbejde med udviklingsopgaver i praksis i overensstemmelse med egne 
læringsmål.

• at få afprøvet – og reflekteret over – den viden og de færdigheder i praksis, der er 
opnået på uddannelsen.
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•
a
t få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete a
rbejdsopgaver.

Herudover evt. 
· at få ideer til det afsluttende eksamensprojekt og et muligt grundlag her for. 

I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kon-
taktperson/vejleder fra virksomheden. Opfyldelsen af de individuelle læringsmål evalueres ved 
praktikprøven.

• De aftalte arbejdsområder er beskrevet i vedlagte dokument ”arbejdsområder”, der skal 
være godkendt af de tre parter virksomheden, den studerende og skolen.

• Den studerende er omfattet af forsikringsordningen i den pågældende virksomhed under 
studieopholdet. Virksomhedens forsikring dækker ikke den studerende i fritiden i 
forbindelse med studieopholdet.

• Den studerende får SU under hele praktikforløbet.

• Der er gensidig øjeblikkelig opsigelse af kontrakten, såfremt en af parterne ikke på 
tilfredsstillende vis opfylder denne.

Valgte specialiseringsområde/ valgfag (hvis relevant):
 
Speciale 1 ____________________ 
 
Speciale 2___________________ 
 
Speciale 3___________________ 
 
Speciale 4_______________________ 
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   Læringsmål for praktikken:
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Arbejdsområder/læringsudbytte der er aftalt og godkendt af de tre parter:

Når praktikkontrakten er godkendt af praktikvejlederen/-koordinatoren sender vedkommende 

kontrakten på mail til virksomheden, der sender en godkendelse retur. Denne godkendelse på 

mail gemmes indtil den studerende har afsluttet uddannelsen. 
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