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PRA2xx Internship for bachelorstudenter i teknologi og realfag 
15 studiepoeng – 1 semester – høst- Grimstad/Kristiansand 

Forkunnskapskrav 

• Minimum 90 studiepoeng i utdanningsplanen må være bestått før en kan starte 
praksisperioden.  

• Praksisbedrift og plan for gjennomføring av praksisperioden skal være forhåndsgodkjent av 
studieprogramleder. 

• Studenten må ha nødvendige forkunnskaper og kompetanse for å løse arbeidsoppgavene 
som skal utføres i praksisperioden. Studentens forkunnskaper og kompetanse vurderes av 
arbeidsgiver gjennom søknad, CV og intervju. Bedriften prioriterer kvalifiserte søkere og 
innvilger praksisplass på grunnlag av dette. 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten  

• kunne presentere seg for en potensiell arbeidsgiver gjennom jobbsøknad, CV og intervju 

• ha kunnskap om bedriftskulturen og rollene til kolleger i bedriften 

• kunne forholde seg til og innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet 

• ha kunnskap om arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i bedriften, og spesielt for de viktigste 
arbeidsoppgavene utført i praksisperioden 

• kunne kommunisere og samarbeide med involverte parter for å løse konkrete 
arbeidsoppgaver 

• kunne planlegge og løse arbeidsoppgaver innen sitt fagområde selvstendig, og benytte 
relevante faglige verktøy og teknikker 

• kunne reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre 

• kunne reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til de viktigste arbeidsoppgavene som er 
utført i praksisperioden, og sitt eget bachelorprograms relevans for arbeidslivet 

Innhold 

I praksisperioden skal studenten delta aktivt innen bedriftens arbeidsoppgaver. De sentrale delene av 
praksisen skal bestå av relevante arbeidsoppgaver for læringsutbyttet til studentens studieprogram. 
Studenten skal ha en kontaktperson i bedriften og en ved UiA. Det skal utarbeides en skriftlig 
kontrakt mellom studenten, UiA og praksisbedriften som regulerer praksisperioden og 
ansvarsforholdet mellom de tre partene. 

Studentene skal få verdifull og relevant erfaring fra arbeidslivet gjennom praksis i bedrift. Studentene 
skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken. Valg av dager koordineres med 
timeplanen for andre emner. 

Undervisnings- og læringsformer 

Individuell utplassering i praksis i arbeidslivet.  

I løpet av praksisperioden vil det bli arrangert en felles obligatorisk workshop for studentene som tar 
praksisemnet. 
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Vilkår for å gå opp til eksamen 

- Deltakelse på internship workshop på UiA i løpet av praksisperioden. 
- Statusrapport midtveis i praksisperioden 

Eksamen 

Mappevurdering. Mappen skal inneholde følgende deler: 

- Søknad og CV 
- Løpende logg/dagbok 
- Sluttrapport etter endt praksisperiode 
- Minimum 300 arbeidstimer brutto dokumentert med timelister signert av kontaktperson i bedriften 
- Video med muntlig presentasjon. 

Karakter: Bestått/ikke bestått. Detaljerte retningslinjer og frister for mappen kunngjøres ved oppstart 
for emnet. 

Studentevaluering 

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha 
midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

Annen informasjon 

Søknad til emnet skjer innen fastsatt frist semesteret før emnet skal tas. Antall internship-plasser 
tilbudt av UiA er begrenset. Studenten må i samråd med fakultetet og studieprogramleder finne fram 
til aktuell praksisbedrift. Det er også mulig å finne internship-plass på egenhånd, og få denne 
godkjent av fakultetet. Studenten søker bedriften om praksisplass, og vurderes på grunnlag av 
utarbeidet CV, søknad og intervju hos aktuell bedrift. 

Ansvarlig fakultet 
Fakultet for teknologi og realfag 


