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FÅ EN LABORANT I

PRAKTIK
– En gevinst for både virksomhed og studerende

LABORANTUDDANNELSEN KORT FORTALT
Laborantuddannelsen er en intensiv og krævende videregående uddannelse, som tager to et halvt år, heraf
1½ år på Erhvervsakademi Sjælland og 1 års praktik. Uddannelsen kvalificerer den studerende til at arbejde med
forskning, udvikling og kvalitetskontrol inden for bl.a.
biotek- og medicinalbranchen.
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•
•

Undervisningen tilrettelægges, så den sætter fokus på
aktuelle og relevante laboratorieteknikker og arbejdsmetoder. Erhvervsakademi Sjælland sikrer i dialog med
industriens virksomheder, at de studerende får adgang
til og træning i anvendelse af relevant moderne laboratorieudstyr. Uddannelsen vil således afspejle den virkelighed, virksomhederne arbejder med. Det omfatter blandt
andet:

På Erhvervsakademi Sjælland træner den studerende
mange af de kompetencer, der kræves for at kunne bidrage som laborant i en virksomhed. Man skal kunne
være teamplayer, der kan samarbejde med engagement,
kreativitet og humor. Det er vigtigt at være positiv over
for forandringer og kunne håndtere mange udfordringer.

De almindelige arbejdsteknikker i et laboratorium
Opretholdelse af et godt arbejdsmiljø
Miljømæssig forsvarlig omgang med kemikalier
Kendskab til analyseudstyr
Almindelig kemi og biokemi i relation til opgaverne i
laboratoriet
• Kvalitetssikring i forbindelse med laboratorieopgaver

VIDSTE DU, AT 41% AF ALLE
VORES STUDERENDE BLIVER
ANSAT I DERES PRAKTIKVIRKSOMHED?

Men først og fremmest skal den studerende være kvalitetsbevist, systematisk, præcis og omhyggelig, også under tidspres.
HVAD FÅR DIN VIRKSOMHED UD AF DET?
Studerende fra Erhvervsakademi Sjælland besidder en
bred vifte af de kompetencer, som virksomhederne efterspørger i dag. De studerende kommer med den nyeste viden inden for deres felt og kan derfor bidrage til
at se på virksomheden med andre øjne. Gennem vores
praktiksamarbejder er det vores erfaring, at de har vist
sig at levere spændende og frugtbart output til gavn for
alle parter.
En praktikant kan give jer:
• Nye kræfter, ny viden og nye faglige perspektiver
• Daglig opgaveløsning
• Mulighed for at få gennemført fx analyser, udviklingsopgaver, kalkulationer, kampagner eller udviklingsopgaver, der ellers ikke ville være tid til
• Hjælp til at få løst konkrete opgaver eller problemer,
som I står overfor
• Et møde med en potentiel medarbejder uddannet på
et videregående uddannelsesniveau
OM PRAKTIKKEN OG DET AFSLUTTENDE
EKSAMENSPROJEKT
Praktikken og det afsluttende eksamensprojekt har en
varighed af 1 år med en gennemsnitlig arbejdstid, som
svarer til arbejdstiden for en fastansat laborant.
I praktikken skal den studerende arbejde i laboratoriet
og lære om de teknikker, der bruges i afdelingen. Desuden skal den studerende lære om laboratoriets daglige
drift og styring – d.v.s. arbejdsfordeling, arbejdsmiljø og
ikke mindst kvalitetssikring og dokumentation af arbejdet.
En hypotetisk eksempel fra en fødevarevirksomhed:
Den studerende arbejder i hele forløbet med rutineanalyse af protein, fedt og tørstof – og naturligvis også med
registrering og dokumentation af analysedata. Samtidig
deltager han/hun i personalemøder i afdelingen og udvalgte møder i sikkerhedsgruppen. Det afsluttende projekt omhandler evaluering af en af analysemetoderne.
I slutningen af praktikperioden skal den studerende aflevere en mindre rapport om, hvad den studerende har
lært i praktikperioden, og hele praktikforløbet afsluttes
med et afsluttende eksamensprojekt på 7 ugers varighed. Efter ønske kan rapporten dertil behandles fortrolig,
hvormed det er sikret, at virksomheden kan få undersøgt
spørgsmål af interesse.

TÆT PÅ DIG
TÆT PÅ JOB

DE PRAKTISKE DETALJER
Der er ingen krav til virksomhedens størrelse eller form,
men I skal være CVR-registreret – enten i Danmark eller
i udlandet.
Det er den studerendes opgave at finde en virksomhed
og indgå aftale med virksomheden om praktik. Aftalen
indgås ved ansættelse for et år. Efter der er indgået en
aftale mellem virksomheden og den studerende, registreres den i Erhvervsakademi Sjællands praktikdatabase. Herefter tildeles den studerende en vejleder, der
herefter vil være kontaktperson til virksomheden i alle
sager fremover.
I løbet af de første uger af praktiktiden skal der laves en
uddannelsesplan, som skitserer den studerendes uddannelsesforløb i virksomheden. Erhvervsakademi Sjælland
vil være behjælpelig med udformningen af uddannelsesplanen.
EASJ forventer, at den studerende har en fast kontaktperson i virksomheden, der kan besvare spørgsmål om
arbejdsopgaver, arbejdsforhold og repræsentere virksomheden på møder med praktikvejlederen. Vi forventer
desuden, at de opgaver, den studerende tildeles, indeholder faglig substans, og at der i virksomheden tildeles
de rette ressourcer til at vejlede den studerende.
Det er muligt for to virksomheder at dele en studerende,
hvis virksomhederne skønner, at deres opgaver minder
om hinanden.
De generelle vilkår for praktikken er, at:
• Arbejdstid og opgaver under praktikken aftales mellem virksomheden og den studerende
• Praktikken gennemføres under lønnet ansættelse
• Hvis der opstår problemer i løbet af praktikperioden,
kan virksomheden altid kontakte Erhvervsakademi
Sjælland
• Den studerende er omfattet af virksomhedens arbejdsskade- og ansvarsforsikring
• Den studerende er i praktikperioden tilmeldt laborantuddannelsen på Erhvervsakademi Sjælland
FORSIKRING UNDER PRAKTIKKEN
Studerende i praktik er jf. bekendtgørelse nr. 937 af
26/11/2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. omfattet af Lov om arbejdsskadesikring og
skal således være omfattet af praktikvirksomhedernes
arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med
almindelige arbejdstagere.
YDERLIGERE INFORMATION
Find din lokale praktikkoordinator her:
www.easj.dk/praktikkoordinatorer

