Form fremtiden
med en
laborant
Ønsker I en studerende, der kan løse opgaver for jer?
Laborantuddannelsen er en intensiv og krævende videregående
uddannelse, som tager to et halvt år, heraf 1 1/2 år på Zealand og
1 års praktik. Uddannelsen kvalificerer den studerende til at
arbejde med forskning, udvikling og kvalitetskontrol inden for bl.a.
biotek- og medicinalbranchen.
Vores laborantstuderende er klædt på til at kende aktuelle og
relevante laboratorieteknikker og arbejdsmetoder. En praktikant
kan derfor hjælpe din virksomhed med de almindelige arbejdsteknikker i et laboratorium, miljømæssig forsvarlig omgang med

kemikalier, kendskab til analyseudstyr, almindelig kemi og biokemi
i relation til opgaverne i laboratoriet og kvalitetssikring i forbindelse med laboratorieopgaver.
Gennem et praktikophold kan du være med til at klæde vores
studerende på med praktisk viden og færdigheder, der efterspørges i din branche.
Zealand uddanner ambitiøse praktikere, der kan og vil gøre en
forskel – også for dig …

Brug for friske øjne
på opgaver eller
projekter?
Uddannelsesforløb
1. Semester

2. Semester

3. Semester

4.-5. Semester

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag

Praktikperiode

Teori og praksis

Teori og praksis

Teori og praksis

Projekt
1 års lønnet praktik
inklusiv afsluttende
eksamensprojekt

ECTS point: 30

ECTS point: 30

1/2 år

ECTS point: 60

ECTS point: 30

1/2 år

1/2 år

Laborant er en 2 1/2 årig kort videregående uddannelse, der tager
afsæt i praksisnære problemstillinger og klæder vores studerende
på til job.

1 år

Find uddannelsens pratikkoordinator på zealand.dk

Zealand

Uddannelsen udbydes i Roskilde og Slagelse.
Savner din virksomhed friske øjne på opgaver eller projekter? Så
indgå i et casesamarbejde eller få en laborantstuderende i praktik
i 52 uger.
Virksomheden kan forvente, at den studerende er i praktik i 1 år
med primær start 1. februar og 1. september, men kan være når
som helst.

Bredahlsgade 1A
4200 Slagelse
Maglegårdsvej 2
4000 Roskilde

Praktikperioden
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
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