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”Att göra LIA utomlands var otroligt
givande och utvecklande för mig både i
min yrkesroll och personliga utveckling
att få chansen att ta del av ett annat
lands kultur och försöka förstå sig på
deras affärsklimat.”
- Rebecca Wribe, Inköp & Supply Management, Malmö
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PRAKTISK KUNSKAP PÅ AKADEMISK GRUND

GÖR DIN LIA-PRAKTIK I ETT ANNAT EU-LAND!
Studerande på NBI har chansen att under år 20112013 få ta del av stipendiemedel inom Leonardoprogrammet för att göra LIA i ett annat EU-land.
NBI har sökt och fått pengar från Internationella
programkontoret för att bedriva projektet ”Praktik/
utbyte”. NBI förfogar över elva platser som är möjliga att söka för studerande på en Yh-utbildning.

Så söker du Leonardo Da Vincistipendiet

Det övergripande syftet med projektet är:
1. Öka den personliga kompetensen/anställningsbarheten inom yrket.
2. Öka den språkliga kompetensen.
3. Utveckla och träna studenternas förmåga att lösa
olika uppgifter som är kopplade till utbildningen
ur ett europeiskt perspektiv.
4. Skapa en ökad förståelse för företags/
organisationers sätt att arbeta inom EU (kulturella
och affärsmässiga olikheter etc.) samt etablera
bestående kontakter med för utbildningarna
relevanta verksamheter.

1. Författa CV och presentationsbrev på engelska
(inkl. ett foto).
2. Skriv en ansökan som förklarar dina förväntningar på arbetsplatsen och de arbetsuppgifter
du räknar med att få. Specificera aktuell bransch
i utbyteslandet och företagets organisation.
3. Bifoga en avsiktsförklaring från det kontaktade
företaget (ett ”Letter of intent”).

Du som söker och får en av de elva platserna har
rätt till ersättningar (schablonbelopp beroende på
vilket land ditt projekt gäller) för resa, försäkringar,
uppehälle och visum.
Projektet vänder sig till dig som studerar:
• Inköp & Supply Management, Växjö, Malmö och
Sundsvall
• Strategiskt inköp, Stockholm
• Logistikledare - Distribution & Warehouse
Management, Hässleholm, Stockholm och Örebro
• Storytelling - för strategisk kommunikation,
Växjö
• Teknikinformatör, Växjö
• Redovisningsekonom - med personaladministration, Kalmar

Du söker själv praktikplats på ett företag inom
EU. Observera att det gäller bara inom EU.
Fråga utbildningsledaren på din utbildning för
eventuella tips.

Ovanstående skickas till Juan-Carlos Silva på NBIs
huvudkontor.
Observera:
1. Du som söker måste vara bosatt i Sverige.
2. Inget bidrag beviljas för pendlingar mellan
Danmark och Sverige. Gör du din LIA i Danmark
måste du ha eget boende. Kontrakt i eget namn
krävs.

Urval
Vid urvalet prioriteras de studenterna som går andra
delen av sin utbildning och som inte tidigare deltagit
i något liknande projekt.
Samtliga studenter som söker LIA-praktik utomlands kommer att intervjuas. Intervjun sker efter en
intervjumall med frågor där den sökandes svar antecknas. Frågorna formuleras utifrån en kravprofil
enligt de kriterier som framställs av NBI. Frågorna
behandlar motivation och anskaffningsprocessen
men framför allt bedömd framgång i det utländska
företaget/organisationen utifrån studentens kontakt
med företaget och dess ”Letter of intent” kopplat till
studentens ansökan.
Slutgiltig bedömning görs av studierektorn och
Juan-Carlos Silva. Vid lika bedömning rangordnas
de sökande inbördes med hjälp av hittills erhållna
betyg i utbildningen. Därefter prioriteras underrepresenterat kön.

Innan resan
Innan resan krävs följande förberedelser:
1. Deltagande i workshops och minikurser för
språkliga och kulturella förberedelser.
2. NBI ansvarar för försäkringen genom Kammarkollegiets studentförsäkring.
3. Studenten ansvarar för resan till och från det utländska företaget.
4. Studenten ansvarar för boende under LIA-praktiken.
5. Studenten ska lämna information om LIA-företaget, handledare på företaget, befattning, telefonnummer och e-postadress till Juan-Carlos Silva.
Studenten skall skriftligt - och med sin underskrift
- lämna följande information:
• Studentens namn och personnummer.
• Fullständig adress, telefonnummer och e-postadress.
• Kontonummer inkl. clearingnummer och
bankens namn.
• Utbetalningens perioder (kalendervecka och
antal veckor som utbetalningarna avser).
• Betalningarna görs i SEK efter gällande valutakurs.

Under vistelseN utomlands

Utbetalningar
Utbetalningar till studenterna kommer att göras enligt
följande (schablonbelopp för resa och uppehälle)1:
1. Ett schablonbelopp, oftast för fem veckor, betalas
några dagar innan praktiken skall börja.
2. I mitten av praktiken sker utbetalning för tre
veckor (beroende på praktikens längd).
3. Ytterligare ersättning för tre veckor utbetalas när
studenten kommer hem och redovisar sina utlägg för utlandsvistelsen.2

Europass mobilitet
”Europass mobilitet” är ett dokument där alla utbildningsperioder som en student fullgjort utomlands kan dokumenteras. Det gäller även praktikperioder. Passet är ett personligt dokument, som
fylls i av de organisationer som samordnar utlandsperioden. Detta är obligatoriskt:
• NBI skickar iväg den delvis ifyllda Word-mallen
via e-post till mottagande organisation.
• Mottagande organisation fyller i övriga delar och
skriver ut dokumentet (med stämpel från företaget/organisationen). Studenten tar med sig pappersoriginalet till Sverige och överlämnar det till
NBI.
• Studenten erhåller sedan originaldokumentet
(Europasset).

Under LIA utomlands måste studenten skicka in
följande:
1. Under första veckan måste studenten skicka in
projektbeskrivning med bakgrund, syfte och avgränsningar. Projektbeskrivningen kan senare
kompletteras.
2. Under hela LIA-perioden skriver varje student
veckorapport som skickas varje fredag eftermiddag till handledare på NBI samt Juan-Carlos
Silva.
3. Studenten skall skriva en projektrapport som
skickas till utbildningsansvarig och Juan-Carlos
Silva.
4. Studenten skall redovisa sin rapport inför ansvariga på LIA -företaget (under LIAns sista vecka)
och inför klassen under slutseminarium.

1 Schablonbeloppet är beroende på landet som praktiken skall
göras i.
2 Antal veckor som betalas ut för är beroende av praktikens
längd (antal veckor).

Efter vistelsen utomlands
Studenten skall lämna in den skriftliga bedömningen från LIA-handledaren på LIA-företaget till
NBI.
1. Studenten skall ta med den skriftliga bedömningen för Europasset och lämna in till Juan-Carlos
Silva.
2. Studenten skall skriva en redogörelse om vistelsen efter utbytet som skickas till Juan-Carlos
Silva.
3. Studenten skall redovisa rapporten för klassen
(på respektive utbildning).
4. Studenten skall redovisa vissa utlägg med kvitton (transport, boende) till NBI.
5. Studenten erhåller den sista delen av stipendiet.
Villkoret är att redovisningen blir godkänd.
6. Studenten skall besvara enkäten som skickas från
Internationella Programkontoret.
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Tips - EUROGUIDANCE
Euroguidance är ett nätverk bestående av resurscenter i hela Europa som skapar länkar mellan europeiska vägledningssystem. Euroguidance främjar mobilitet genom att vägleda och hjälpa enskilda
personer att bättre förstå vilka möjligheter som finns
för europeiska medborgare i hela Europa. Välj en
av länkarna nedan för att se hur Euroguidance kan
hjälpa dig:
1. Om du letar efter praktik i ett annat europeiskt
land kan du gå in på www.euroguidance.net och
klicka dig fram till Services>Projects and practice.
2. Eures, den europeiska portalen för rörlighet i
arbetslivet: Gå in på www.ec.europa.eu/
eures
Välj
sök>arbete>yrke>land.
Maila
företag (förslag på brev på engelska kan fås
genom Juan-Carlos Silva) för att söka praktikplats.

Hej!

Jag valde att göra en av mina praktikperioder utomlands
under elva veckor i Sevilla, Spanien. Under mina veckor
upplevde jag mest positiva saker. Det var otroligt givande
och utvecklande för mig både i min yrkesroll och person
annat
ett
liga utveckling att få chansen att ta del av
t.
lands kultur och försöka förstå sig på deras affärsklima
större
en
i
Under min tid i Spanien bodde jag i ett rum
lägenhet som jag delade med två andra. Att bo ihop med
personer från andra länder är oerhört roligt och givande.
r.
Man tar del av varandras liv och utbyter erfarenhete
de
och
Spanjorerna är ett mycket socialt och öppet folk
tycker själva att det är roligt med nya människor runt
omkring sig och man känner sig väldigt inbjuden och välkommen.
Det finns ändå några saker man bör tänka på när man
åker som student hit. Exempelvis hur viktigt det är med
det spanska språket. Jag talade knappt spanska när jag
r
kom dit, och uppfattade ganska snart att det inneba
t
en väldigt stor barriär för mig eftersom man har väldig
man
om
svårt att komma in i det spanska sociala livet
er
inte försöker prata spanska. Spanien som land erbjud
nere
där
otroligt mycket för en student och varje dag
var ett nytt äventyr för mig, både för min yrkesroll och
för min personliga utveckling. I Spanien har man aldrig
en
tråkigt. Det har gett mig otroligt mycket att få chans
att praktisera i ett annat land.
/Rebecca Wribe, Inköp & Supply Management, Malmö

INTRESSERAD AV ATT GÖRA LIA I ETT EU-LAND?
Kontakta Juan-Carlos Silva E-post: juan-carlos.s@nbi.se
Kontor: 0470-849 77 Mobil: 0737-896778

