BYG BRO TIL FREMTIDEN
FÅ EN PRAKTIKANT
PROFESSIONSBACHELOR I LABORATORIE-,
FØDEVARE- ELLER PROCESTEKNOLOGI

NYE IDÉER
NYE VINKLER
NY VIDEN
Med et praktiksamarbejde kan du få løst konkrete opgaver
inden for laboratorie- eller fødevareområdet og samtidig
møde en professionsbachelor, som ser på din virksomhed
med nye øjne. Du får en studerende ud, der allerede har
et års uddannelse bag sig, fordi praktikperioden ligger
på 3. semester.
Med et praktiksamarbejde kan du få:

• Flere kræfter til at løse udviklingsopgaver i virksomheden
• Lejlighed til at prøve en – måske – 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.
Eksamensprojektet er en god mulighed for din virksomhed til at få belyst et særligt område, få gennemført en
specifik analyse eller få ekstra ressourcer til en
aktuel udviklingsopgave.

Læs mere på

eaaa.dk

HVILKE OPGAVER
KAN DIN PRAKTIKANT LØSE?
Her kan du se eksempler på praktikopgaver og bachelorprojekter:

• Temperaturens effekt på teksturen i UHT-mælkegel
• Aflæsning, kontrol og vurdering af data
• Biologisk forsuring af kvæggylle
• In vitro-detektering af dioxin-aktivitet vha. luciferase reportergenassay
• P-type ATPaser i patogene bakterier
• Sensorisk bedømmelse af nyudviklet lakridssoftice
• Eksperimenter med forskellige svampestammer til biologisk
naturgenoprettelse

• Ensilering af roer og halm til biogas-systemet
• Undersøgelse af smagsforskellen mellem økologisk mælk
fra køer på græs og konventionel mælk fra køer på stald

• Hydrokolloiders egenskaber i smørepålæg
• Kvantificering af effekten af den antikoagulerende medicin på bakterier

SE VIDEOER 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

FAKTA OM UDDANNELSEN
Uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller
procesteknologi er en overbygning på laborant, fødevareteknolog
eller procesteknolog. Uddannelsen varer 1½ år og foregår på engelsk.
Uddannelsen kvalificerer den færdiguddannede professionsbachelor
til at kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder – både
selvstændigt, professionelt og etisk– inden for de laboratorie-,
fødevare- og procestekniske områder såvel nationalt som internationalt.
Adgangskravet er en erhvervsakademiuddannelse som laborant,
fødevare- eller procesteknolog.
Læs mere om uddannelsen på eaaa.dk/pbalab

HVORNÅR OG HVOR LANG TID?
Praktikperioden begynder i august eller januar og varer
tre måneder.

GRATIS FOR DIN VIRKSOMHED
Den studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) under
hele praktikforløbet. Derfor har din virksomhed 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
Ulla Andrup Jensen på tlf. 7228 6463 eller på mail uaj@eaaa.dk

Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Tlf. 7228 6000
eaaa.dk

