Praktik udenfor Europa
Desværre findes der ikke stipendier, du kan søge gennem KEA, men du kan selv søge støtte fra private fonde og
legater

Krav om praktikvisum eller lignende
Skal du i praktik udenfor Europa, kræver det en tilladelse fra det land, hvor du skal i praktik. Du må ikke tage af
sted på et turistvisum.
Hvad dokumentet, der kræves, hedder, varierer fra land til land. Sagsbehandlingstiden og prisen kan også variere.
Når KEA godkender din praktikkontrakt med en virksomhed udenfor Europa, sker det på betingelse af, at du
efterfølgende søger og opnår den krævede tilladelse til at tage i praktik.
Det er vigtigt, at have en praktikaftale klar i god tid. I USA kan det for eksempel tage 2-3 måneder at søge og få
et praktikvisum.

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:
Du er ikke dækket af dansk sygeforsikring udenfor
EU, så du skal sørge for at tegne en rejseforsikring,
så du er dækket ved sygdom og eventuel
hjemtransport.

HVIS du IKKE er dækket af virksomhedens
forsikringer:
Du er ikke dækket af dansk sygeforsikring udenfor
EU, så du skal sørge for at forsikre dig mod sygdom
og eventuel hjemtransport.
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.

