Praktik i Europa
Du kan frit tage i praktik indenfor EU, hvis du er EU-borger. Det kræver ikke visum.
Når du kommer frem til din destination, skal du muligvis informere de lokale myndigheder om, at du opholder dig i byen den
kommende periode for at være i praktik.

Erasmus-tilskud
Erasmus+ programmet støtter praktikophold i programlandene.
Almindeligvis vil Erasmus+ tilskuddet udgøre 620-670 Euro per fulde måned (du kan se opdateret info om Erasmus her).
Det er muligt at søge Erasmus-stipendium til praktikophold, selvom du tidligere har fået Erasmus-stipendium i forbindelse med
et udvekslingsophold. Den samlede periode, du modtager Erasmus-stipendium, må dog ikke overstige 12 måneder på hvert
uddannelsestrin.

Sådan gør du:
1)
2)
3)
4)

Du udfylder KEAs normale praktikkontrakt
Når din praktikvejleder har godkendt kontrakten, bliver den sendt per e-mail til virksomheden og dig
Når både virksomheden og du har godkendt kontrakten, får KEA Global besked om dette
Ca. indenfor 2 uger fra den endelige godkendelse, vil KEA Global kontakte dig med information om, hvordan du søger
Erasmus-stipendiet

Hvis du har spørgsmål angående Erasmus-programmet, kan du kontakte den internationale koordinator.

Forsikring
Når en udenlandsk virksomhed tager dig i praktik, følges det pågældende lands regler omkring forsikring af praktikanter.
I nogle lande har virksomhederne pligt til at forsikre praktikanter, mens det i andre lande er op til praktikanten selv.
Når du indgår en praktikaftale med en udenlandsk virksomhed, skal du altid spørge virksomheden, om du er omfattet af
virksomhedens:
• Arbejdsskadeforsikring (workers’ compensation insurance)
• Ansvarsforsikring (liability insurance)

Hvis du er dækket af virksomhedens forsikringer:
Inden du tager i praktik i et andet EU-land, skal du huske at
få et blåt sygesikringskort. Dit gule kort gælder nemlig ikke.
Kortet er gratis og kan bestilles på www.borger.dk
Derudover er det en god idé at tegne en rejseforsikring, så
du er bedre dækket ifm. sygdom og eventuel
hjemtransport.

HVIS du IKKE er dækket af virksomhedens
forsikringer:
Inden du tager i praktik i et andet EU-land, skal du huske at
få et blåt sygesikringskort. Dit gule kort gælder nemlig ikke.
Kortet er gratis og kan bestilles på www.borger.dk
Derudover er det meget vigtigt at du tegner:

• Heltids ulykkesforsikring der dækker, hvis du kommer
til skade, mens du er i praktikvirksomheden. Har du i
forvejen en ulykkesforsikring, gælder den højst sandsynligt
kun i din fritid.
• Ansvarsforsikring der dækker, hvis du kommer til at
skade ting eller personer, mens du er i praktik. Har du i
forvejen en privat ansvarsforsikring, gælder den højst
sandsynligt kun i din fritid.

