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Procedure for tilvejebringelse af praktikpladser
Formål
Proceduren har til formål at sikre, at EAMV systematisk arbejder med at tilvejebringe et passende antal praktikpladser til de studerende samt sikre, at de tilvejebragte praktikpladser er relevante jf. læringsmålene for
uddannelserne.
Anvendelse
Proceduren anvendes på alle fuldtidsuddannelser.
Fremgangsmåde/metode
På EAMV anvender vi forskellige slags praktiktyper, som er beskrevet i undervisningsministeriets ”Praktik i
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser”.
Vi har dog primært følgende praktiktyper: Virksomheds- og iværksætterpraktik samt international praktik,
som vi tilstræber, at vores studerende benytter sig af. Disse praktiktyper er i overensstemmelse med EAMVs
strategier og rammekontrakten.
Virksomhedspraktik er for EAMV:
-

Praktik i en offentlig eller privat virksomhed i indland eller udland

International praktik er for EAMV:
-

Studerende, der er i praktik i privat eller offentlig virksomhed i udlandet

Iværksætterpraktik er for EAMV:
-

Praktik i en nystartet virksomhed eller opstart af egen virksomhed

Vi har iværksat flere initiativer for at synliggøre, hvilke praktikpladsmuligheder der er:
•
•

•

I praktikvejledernes evaluering af praktikpladsbesøg tilkendegiver praktikvejlederen, om virksomheden kan anbefales til flere praktikpladsophold.
Samarbejde med eksterne aktører, fx Herning og Ikast-Brande Erhvervsråd og lokale kommuner,
som kontakter os, når virksomheder har henvendt sig til dem vedr. praktikophold og projektsamarbejder.
Drøftelse af praktikpladssituationen med uddannelsesudvalgene, der også giver input til relevante
praktikvirksomheder.

Som udgangspunkt, er det den studerendes egen opgave at finde en egnet praktikplads, men såfremt et
tilstrækkeligt antal praktikpladser ikke kan tilvejebringes af de studerende selv, er EAMV ansvarlige for og
behjælpelige med at etablere praktikforløb.
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Procedure
Hvis der er studerende, der ikke finder relevant praktikplads, iværksætter EAMV forskellige initiativer for at
etablere praktikforløb. Initiativerne kan variere fra uddannelse til uddannelse, men nedenstående tiltag kan
iværksættes:
•
•
•

EAMV etablerer kontakt til en virksomhed, fx gennem de lokale erhvervsråd, som stiller et projekt
og vejleder til rådighed for studerende.
EAMV kontakter uddannelsesudvalgene for at etablere kontakt til relevante virksomheder
Praktikvejlederne er behjælpelige med etablering af kontakt til praktikvirksomheder

Såfremt det ikke lykkes at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal praktikpladser, eller hvis en studerende har
særlige udfordringer, hvor virksomheds-, iværksætter-, eller international praktik ikke er muligt, vil EAMV
stille et praksisnært projekt til rådighed, som praktikanten udarbejder på EAMV.
Afbrudt praktikforløb
Hvis det af praktikvejlederen vurderes, at en studerendes praktikplads ikke lever op til praktikkontrakten,
således at den studerende ikke vil kunne opnå praktikkens læringsmål, betragter vi dette som et brud på
den indgåede kontrakt. Hvis det ikke i samarbejde med virksomheden er muligt at rette op på forholdene,
kan den studerende trækkes ud af praktikken og fortsætte praktikforløbet andetsteds.
Det vil i dette tilfælde være EAMV, der er ansvarlig for, at den studerende får tilbudt et nyt praktikophold.
Er det en studerende selv, der ønsker at afbryde et praktikophold med begrundelse i samarbejdet med virksomhedens medarbejdere, kan dette kun ske efter aftale og accept fra praktikvejlederen. Det er i denne
situation den studerende selv der er ansvarlig for at finde et nyt praktiksted.
Et praktikforløb kan kun afbrydes med uddannelseschefens godkendelse.
Det er uddannelseschefens ansvar, at proceduren for tilvejebringelse af praktikpladser overholdes og de udvalgte praktikvejledere/praktikkoordinatorer følger op i forhold til de studerende.
Efter praktikperioden evaluerer hvert team, om der skal iværksættes initiativer for fremadrettet at kunne
tilvejebringe et tilstrækkeligt antal praktikpladser til de studerende.
Hvis virksomheder ikke ønsker praktikanter fremover, følges der op på årsagen og det drøftes efterfølgende
på teammøder.

Revidering af proceduren
Proceduren revideres af kvalitetsafdelingen hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny
rammekontrakt.
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