
   
 

Praktikkontrakt, Psykologisk Institut (E23) 
Med nedenstående forpligter begge parter sig til at agere i henhold til de “Vejledende regler om praktik”, både før, 
under og efter praktikken. Parterne bekræfter ligeledes, at praktikanten ikke modtager løn under forløbet. Kontrakten 
er gældende for efteråret 2023. Den må ikke benyttes til selvarrangerede praktikforløb uden forudgående aftale med 
praktikkoordinatoren. Yderligere information om hvordan kontrakten udfyldes findes her.  
 
Den udfyldte kontrakt indsendes via mitstudie.au.dk.  
Vælg ansøgning hos dit studienævn og derefter søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden 
uddannelsesinstitution. Udfyld og upload kontrakten på blanketten som åbnes.  
 
Aftale om praktik mellem følgende parter: 
(Udfyldes med blokbogstaver, hvis udfyldt i hånden) 
 
Studerende:  

Studerende (fulde navn):  Studienr.:  

Dato og underskrift:  
 

 
Praktik- sted og ansvarlig:  

Praktiksted:  

Adresse:  

Postnr., by & land:  

Praktikansvarlig:  

E-mail:  Telefonnr.:  

Dato og 
underskrift: 

 
 

Praktikvejleder:  Samme som praktikansvarlig* (sæt 
kryds):  

 Anden end praktikvejleder (sæt kryds):   

*Du bedes stadig udfylde ’Uddannelse og grad’ under praktikvejleder  
 
Praktikvejleder: 

Praktikvejleder (fulde 
navn): 

 

E-mail:   Telefonnr.:   
Uddannelse og grad*:  
Ekstern vejleder?:  Praktikvejleder er en ekstern vejleder (sæt kryds):   
Dato og underskrift: 
 

 

*Hvis vejleder ikke er cand.psych., vedlægges beskrivelse af, hvordan der sikres psykologfaglig vejledning. 
 
Praktikperiode: 

Startdato:    Slutdato 29.12.23 (Hvis ikke 
andet påføres): 

 
 

Antal timer: 370 * 

*Praktikperioden skal have et omfang på 370 timer. Eventuelle timer herudover indgår ikke som en del af 
praktikforløbet, men anses for at være frivillige arbejdstimer aftalt mellem praktiksted og den studerende.   
 
Praktikopgaver: 

Ordinær praktik (sæt kryds):   Forskningspraktik* (sæt kryds):  

Arbejdsopgaver (uddyb evt. på max 1 A4 side): 
 
 
 
 

*Hvis forskningspraktikken ikke er tildelt af koordinatoren, vedhæftes beskrivelse heraf jf. studieportalen. 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/fag/psykologi/Praktik/Vejledende_regler_om_praktik_revideret_020321LW_og_030321CMR_ny.pdf
https://mitstudie.au.dk/
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