
BYG BRO TIL FREMTIDEN 
MED EN PRAKTIKANT
MILJØTEKNOLOG



Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst  
konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet 
miljøteknolog, som kan se på virksomhedens arbejdsopgaver 
med nye øjne. Praktikperioden er placeret på 4. semester efter 
1½ års studier.

Med et praktiksamarbejde kan I få:

• flere kræfter til at løse miljøteknologiske opgaver inden for 
både den private og offentlige sektor

• mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder  
af i praksis

• mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk  
erfaring. 

De fleste studerende skriver deres afsluttende eksamensprojekt 
for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Eksamens-
projektet er for virksomheden en god mulighed 
for fx at få belyst et særligt område, få gennemført 
en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel 
udviklingsopgave.

Læs mere på

eaaa.dk

NYE IDÉER
NYE VINKLER
NY VIDEN

http://eaaa.dk


Læs mere på

eaaa.dk

HVILKE OPGAVER  
KAN PRAKTIKANTEN LØSE?
Her kan du se eksempler på praktikopgaver og afsluttende  
eksamensprojekter: 

• Optimering af drift på rensningsanlæg

• Implementering af vandmiljøplaner i privat virksomhed

• Kortlægning af drikkevandsressourcer i kommunen

• Udvikling og kvalitetssikring af grundvandsboring

• Myndighedsudøvelse inden for miljøområdet i offentligt regi

• Optimering af biogasanlæg

• Håndtering af forurenet jord

• Affaldssortering og –udnyttelse i privat virksomhed

• Grønne regnskaber

• Livscyklus-analyse

• Prøvetagning og måling af miljøprøver

http://eaaa.dk


OM UDDANNELSEN
Miljøteknologuddannelsen er en 2-årig videregående erhvervsakademi-
uddannelse, som bl.a. kvalificerer til at arbejde med miljøteknologiske 
problemstillinger og kommunikation, fx som miljømedarbejder i  
offentlige og private virksomheder.

Adgangskravet er en gymnasial baggrund (stx, htx, hf og hhx) eller en rele-
vant erhvervsuddannelse suppleret med kemi C, biologi C og matematik C.

Læs mere på eaaa.dk/miljøteknolog

SE HISTORIER OM  
PRAKTIKSAMARBEJDE
På vores hjemmeside kan du se korte videoer, hvor virksomheder og  
studerende fra forskellige uddannelser fortæller om deres oplevelser  
med praktiksamarbejde.

Se mere på eaaa.dk/praktik 

http://eaaa.dk/miljøteknolog
eaaa.dk/praktik


HVORNÅR OG HVOR LANG TID?
Praktikperioden begynder enten i januar eller august og varer 
mellem 2½ -5 måneder.

GRATIS FOR VIRKSOMHEDEN
Den studerende modtager SU (Statens Uddannelsesstøtte)  
under hele praktikforløbet. Virksomheden har derfor ingen  
økonomiske forpligtelser til praktikanten. 

INTERESSERET?
Få mere at vide om muligheder og vilkår for praktiksamarbejde 
på eaaa.dk/praktik.
 
Du er også velkommen til at kontakte praktikkoordinator  
Rudi Brent på tlf. 7228 6455 eller e-mail hrb@eaaa.dk.
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