Studentersamfundets holdning til Praktik

Problembaseret læring er grundstenen i Aalborg Universitets tilgang til undervisning. Derfor får vi
studerende i forvejen erfaring med at bruge vores teoretiske viden til problemløsende formål. Men dét at
kunne bruge sin viden til at løse en øvelsesopgave er ikke just det samme som at at løse
problemstillinger på en arbejdsplads. Derfor er dét at komme i praktik som studerende et virkelig godt
supplement til vores undervisningsforløb. For at maksimere udbyttet som den enkelte studerende, og
virksomhederne som udbyder praktikpladser, får ud af praktikken bør studienævnene indtænke som
minimum ét semester hvor det er oplagt at tage i praktik som studerende. Dette skal både overvejes i
forhold til kurserne som bliver udbudt på netop dette semester, men også sådan at den studerende har
noget fagligt at bruge i organisationen som udbyder praktikken.
Praktikken kan dog ikke stå alene. Det er vigtigt at vi studerende gennem forløbet får akademisk
vejledning til hvordan vi får mest muligt ud af vores praktikperiode og at vi på forhånd sikrer os at der
indgår et akademisk indhold i praktikken som vi får mere ud af end hvis vi blot var forblevet på
Universitetet. Samtidig er det vigtigt at der på forhånd bliver udfærdiget en praktikkontrakt så det er klart
hvad den studerende forventer at praktikpladsen og hvad praktikpladsen forventer af os og sådan at
vores rettigheder i forbindelse med praktikpladsen er helt klarlagt.
I Studentersamfundet mener vi ikke at man skal afskære os studerende fra at få enten SU eller løn under
praktikperioder. Dog mener vi at det er fornuftigt at man ikke både modtager SU og løn samtidig. Dog tror
vi at der kan være nogle fordele ved som studerende at modtage SU frem for løn i sin praktikperiode.
SU får man når man er under uddannelse. Derfor er det klarere at praktikken er en del af ens
uddannelsesforløb hvis uddannelsesydelsen fortsætter også igennem ens praktikforløb. Samtidig kan dét
at få løn signalere at man i højere grad udfører et stykke arbejde for virksomheden end at det er en del af
ens uddannelse. Og hvis virksomheden har en udgift til ens løn kan man risikere at arbejdspladsen
således sætter andre krav til en end at man skal udvikle sig fagligt i perioden, hvilket ufravigeligt må være
målet med praktikken. Studentersamfundet mener dog at det giver mening at subsidiere os studerende
for de ekstraudgifter vi kan have i forbindelse med praktikken samt at vi indgår i frokostordninger mm. på
samme vilkår som de øvrige ansatte.
Til sidst mener Studentersamfundet at Aalborg Universitet bør bidrage til denne forbedring af vores
uddannelse som praktikken er. Derfor foreslår Studentersamfundet at Universitetet opretter flere
praktikpladser hvor det giver mening for vi studerendes faglige kunnen. Et eksempel kunne være
forsknings-praktikpladser for de studerende som er interesserede i at tage en ph.d. efter kandidaten eller
muligvis nogle af de AC-TAP’er som er ansat på Universitetet. Det må selvfølgelig i sidste ende være op
til Studienævnene hvorvidt der er et fagligt indhold der hjemler en meritering.
Således vedtaget af Uddannelsespolitisk Forum Onsdag d. 8/4-15
For spørgsmål vedrørende ovenstående kontakt Studentersamfundets Uddannelsespolitiske Ordfører
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