
 
 
 
Information om verksamhetsförlagd utbildning på civilekonomprogrammet 
 
Varje termin ger Handelshögskolan vid Örebro universitet två kurser med inriktning företagsekonomi 
och två kurser med inriktning nationalekonomi i verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Kurserna 
kan sökas av studenter på Civilekonomprogrammet och omfattar 20 alternativt 10 veckor. Av denna 
tid är totalt tre veckor förlagda till universitetet. Avsikten med praktiken är att ge studenterna 
möjligheter att prova och omsätta de kunskaper som inhämtats under utbildningen i konkreta, 
självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter.  
 
För att bli antagen till praktikkurserna krävs att studenten har slutfört sina studier i företagsekonomi 
och nationalekonomi på A-nivå samt en kurs på B-nivån inom nationalekonomi eller företagsekonomi. 
Det är rekommenderat att man läser en kurs med denna inriktning tidigast den sjätte terminen.  
 
En arbetsplats har mycket att vinna på att ta emot en student 
Genom att ta emot en student utökas arbetsplatsen med en person. Studenten har teoretiska kunskaper 
inom ämnesområdet och kompetens att samla in data, analysera och utvärdera information samt skriva 
rapporter. Härigenom kommer studenten att utgöra en resurs för såväl administrativa uppgifter som 
projektarbeten. Arbetsplatsen får extra arbetsinsatser genom det arbete studenten utför och har 
dessutom möjlighet att öka kvaliteten på sitt framtida rekryteringsunderlag. Praktiken är 
studiemedelsberättigande och lön skall inte utgå till en student som gör praktik. 
 
Handelshögskolan har som krav att det skall finnas en utsedd handledare på varje praktikplats. Den 
person som är handledare skall tillsammans med studenten ansvara för att praktiken innefattar 
relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter samt att praktiken utförs enligt kursplanen. Handledaren 
skall också ge studenten respons på utförda arbetsuppgifter. Övriga krav är att studenten bereds plats 
fysiskt, dvs. får tillgång till arbetsbord, dator och/eller annan nödvändig utrustning samt i möjligaste 
mån ges tillträde till information, möten osv.  

Har du frågor gällande praktiken är du välkommen att kontakta studievägledare Henrik Strandahl på 
telefon 019-30 31 78 eller e-post: studievagledning.HH@oru.se 

Vi har stora förhoppningar om att praktikperioden kommer att vara givande och lärorik för alla parter! 
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