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Ansökan  

 

• Studenten får information om möjligheten att genomföra en poänggivande 

praktikperiod under andra halvan av termin fem. Kursen har praktisk inriktning och 

verksamhetsförlagd praktik inom finansbranschen ersätter ordinarie undervisning. 

 

• Det är studentens ansvar att självständigt ta kontakt med en lämplig arbetsgivare och 

avtala om en praktikplats. Vid kontakt med en arbetsgivare beskrivs syftet med 

praktiken och att denna ingår som en valbar kurs inom det utbildningsprogram 

studenten läser på Högskolan Väst. Det är av stor vikt att förklara att praktiken skall 

syfta till möjligheten att tillämpa kunskaper från utbildningens första två år genom 

praktiska erfarenheter. Det är också viktigt att du är tydlig med att det rör sig om 

heltidspraktik dvs. att du förutsätts utföra praktik motsvarande heltid. 

 

• Arbetsgivaren skall inte betala någon lön till studenten, och inget 

anställningsförhållande råder. Förutsatt att studenten är registrerad på kursen är den 

studiemedelsberättigad på samma sätt som övriga kurser. 

 

• Det är viktigt att studenten redan innan praktiken inleds har tilldelats en handledare 

hos arbetsgivaren. Det är denna person som kommer att planera praktiken och fungera 

som studentens och högskolans kontaktperson. 

 

 

Godkännande av praktikplats 

 

• När studenten har identifierat en potentiell praktikplats måste kursansvarig lärare 

godkänna praktikplatsen. För att kursansvarig skall kunna godkänna arbetsplatsen 

krävs att studenten bifogar en kort beskrivning av företaget (ange även webbadressen) 

samt kort motivera varför hen har valt detta företag. Detta görs via sökformuläret som 

finns här: https://www.hv.se/student/studier/mitt-

program/maklarekonomprogrammet/anmalan-till-kursen-aif401/ 

• Studenten skall beskriva vilka arbetsuppgifter som kommer att utföras, samt hur de är 

relaterade till utbildningen, beskrivningen ska motsvara vad som sedan blir den 

individuella praktikplanen (se nedan).  

 

 

1. Praktikkontrakt och individuell praktikplan 
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Efter att studenten har fått en praktik godkänd via formuläret för kursen skall 

studenten och arbetsgivaren upprätta ett praktikkontrakt. Använd den blankett 

benämnd Kontrakt som finns tillgänglig under material på kursens Canvassida för att 

överenskomma/ fastställa arbetsuppgifter och arbetstider.  

 

En del av praktikkontraktet är beskrivningen av de aktiviteter som studenten genomför 

under praktiken. Detta utgör praktikplanen som i god tid före kursstart skall ha 

diskuterats med arbetsgivare/handledare. Studenten gör ett utkast där det framgår vilka 

arbetsuppgifter som kommer att utföras.  

 

Kontraktet inklusive praktikplanen skall undertecknas av dig och handledare och 

sedan godkännas av kursansvarig. 

 

 

2. Schema 

Praktikmöjlighet ges normalt under andra halvan av höstterminen. 

Det finns inget schema för denna kurs eftersom det är tänkt att studenten i huvudsak 

befinner sig på praktikplatsen. Kursen avslutas med ett seminarium på högskolan i 

anslutning till kursavslutning där slutredovisning av rapporten även sker. Datum och 

tid för detta publiceras i god tid via Canvas. 

 

 

3. Examination 

Kursen har utöver fullgjord och av arbetsgivaren/handledaren godkänd praktik två 

examinationsmoment. 

 

Examinationsmoment 1 består av en skriftlig loggbok som fylls i dagligen och 

slutligt presenteras som ett dokument vilket även undertecknas av 

arbetsgivaren/handledaren. 

 

Examinationsmoment 2 består av en skriftlig rapport med därtill hörande muntlig 

presentation. Instruktioner om den skriftliga rapporten publiceras på Canvas. 

 

Examinationsuppgifterna laddas upp på Canvas i anslutning till praktikavslut. Senaste 

tidpunkt för respektive uppgift publiceras i god tid via Canvas. 

 

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinationsmoment bedömts 

som godkända. 

 

 

4. Kursadministration, lärare 

Kursansvarig och huvudlärare är Karin Flodin, nås säkrast via mail: 

karin.flodin@hv.se   
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5. Kunskaper, färdigheter och förmågor 

Framgår av kursplanen som finns publicerad på Canvas. 
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