Retningslinjer for praksis for studenter ved Nord universitet, Trøndelag
Gjeldende fra 01.08.2016.
Retningslinjene gjelder følgende heltids- og deltidsutdanninger:











Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, 240 stp
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, 240 stp
Barnehagelærerutdanning, bachelorgradsstudium
Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium
Musikk, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, årsstudium
Sykepleie, bachelorgradsstudium
Vernepleie, bachelorgradsstudium
Farmasi, bachelorgradsstudium

Tildeling av praksisplass:
Apotekforeningen har egen praksispool for farmasiutdanningen. Her er det egne rutiner ift tildeling
av praksisplasser.
Når det gjelder andre utdanninger har Nord universitet avtaler med kommuner, fylkeskommuner,
offentlige og private institusjoner om bruk av praksisplasser, hovedsakelig i Nord-Trøndelag. Det er
universitetet som tildeler praksisplasser, studentene har ikke anledning til å skaffe tilveie egne
praksisplasser.
Vi prøver å ta hensyn til studenter med omsorg for små barn når praksisplasser tildeles.
Opplysningsskjema vedrørende omsorg for små barn eller nær relasjon til praksissted leveres
praksisadministrasjon. Nærmere opplysninger gis ved studiestart. Ved endringer underveis i studiet
er studenten selv ansvarlig for å informere om dette.
Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell plassering i praksis, må innen
fastsatt frist søke om dette. Det kan gjøres unntak fra fristen når behovet for tilrettelegging er
uforutsett/akutt. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig, ikke
eldre enn 3 mnd. (jfr. lov om universiteter og høgskoler § 4-3 punkt 5).
Eventuelt bytte av praksisplass skjer kun i helt spesielle tilfeller og bare i samråd med
praksisadministrasjonen.
Avmelding fra praksis:
Studenten kan selv trekke seg fra praksis innen 1 uke før oppstart praksis. Forsøk vil da ikke bli
registrert. Dersom studenten er oppmeldt til praksis, men unnlater å møte uten gyldig grunn, regnes
dette som et forsøk. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner som skal være bekreftet
ved legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Denne dokumentasjonen skal leveres
praksisadministrasjonen innen en uke etter avbrutt praksis. Tilsvarende gjelder for studenter som
blir syke i praksisperioden.
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Oppmøte:
Når praksisplass er tildelt, er det studentens ansvar å ta kontakt med praksisplass og avtale tid for
oppmøte. Der oppmøtetidspunkt finnes, blir disse formidlet på Fronter.
Fravær:
Praksis er obligatorisk for alle studenter. Det vises til fagplan/praksisdokument for den enkelte
utdanning.
Tvil om bestått:
Ved tvil om praksis kan vurderes til bestått, vises det til fagplan/praksisdokument for den enkelte
utdanning. Det skal det gis skriftlig tilbakemelding til studenten om hva som må forbedres i løpet av
praksisperioden. Ved korte praksisperioder gis muntlig tilbakemelding.
Vurdering:
Hvert praksisemne vurderes til bestått/ikke bestått. Grunnlaget for vurdering er nærmere beskrevet i
den enkelte utdanning sin fagplan/praksisdokument.
Bruk av studenter som vikar:
Studenter må gjennomføre praksis etter de krav som stilles i fagplanen. Studenter skal ikke fungere
som vikarer på praksisdager.
Erklæring om taushetsplikt:
Lov om universiteter og høgskoler § 4-6. Studentenes taushetsplikt
En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt
etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal
utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.
Yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring av studenter i praksis:
Her vises til lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 og lov om skadeserstatning av 13. juni 1969.
UHR-rådet har fått utarbeidet følgende dokument:
Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og
høgskolesektoren. (april 2012)
http://www.uhr.no/documents/Rapport_forsikring.pdf
Politiattest:
Dette punktet gjelder de utdanningene som krever politiattest iht forskrift.
Innlevert politiattest ved opptak til høyere utdanning, er en forutsetning for at studenter kan komme
i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Politiattest skal være
levert ved studiestart. Viser til: Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler kapittel 6.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-01-31-173
Skikkethet:
Dette punktet gjelder de utdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering iht forskrift.
Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet. Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at
studenten er vurdert som skikket for yrket. Viser til: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere
utdanning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
Reisetilskudd:
Viser til: Retningslinjer for tilskudd til reise- og hybelutgifter, gjeldende fra 01.08.2016.
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