
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske og merkantile 

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 

 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 247 af 15. marts 2017 om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser foretages følgende ændringer:  

1. I § 5 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: 

    »Stk. 4. Den studerende kan under ulønnet praktik i Danmark og i udlandet modtage en erkendtlighed, 

hvis: 

1) den studerende ikke indgår som arbejdskraft under opholdet i en offentlig eller privat virksomhed, 

2) den studerende selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen – fastlægger rammerne for 

opholdet, 

3) der ikke er en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen 

feriegodtgørelse, 

4) erkendtligheden ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn 

kan påregne at modtage, 

5) det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed, og 

6) beløbet ikke er højere end svarende til 3.000 kr. om måneden.«. 

Stk. 4 bliver herefter stk. 5. 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017. 

 

§ 5 i sin helhed med ændringer: 

§ 5. Uddannelserne er selvstændigt afrundede forløb, der omfatter både teori og praktik. Praktikken skal i 

samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelse af 

uddannelsens mål for læringsudbytte. 

Stk. 2. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til 

relevante erhvervsfunktioner. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at der er en klar sammenhæng mellem den 

teoretiske undervisning og praktikken med udgangspunkt i den studerendes mål for praktikken. 

Stk. 3. Den studerende er under praktikken knyttet til en eller flere private eller offentlige virksomheder. 

Praktikken er ulønnet, medmindre andet fremgår af uddannelsesbilaget. 

Stk. 4. Den studerende kan under ulønnet praktik i Danmark og i udlandet modtage en erkendtlighed, hvis: 

1) den studerende ikke indgår som arbejdskraft under opholdet i en offentlig eller privat virksomhed, 

2) den studerende selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionen – fastlægger rammerne for 

opholdet, 

3) der ikke er en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen 

feriegodtgørelse, 

4) erkendtligheden ikke ydes som en på forhånd fastsat indkomst, som den pågældende i lighed med løn 

kan påregne at modtage, 

5) det er frivilligt for virksomheden, hvorvidt den vil give den pågældende en erkendtlighed, og 



6) beløbet ikke er højere end svarende til 3.000 kr. om måneden. 

 

Stk. 5. Institutionen sikrer, at der til stadighed tilvejebringes det nødvendige antal praktikaftaler med 

private og/eller offentlige virksomheder. 

 


