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Til Studienævnet
Hermed en kort redegørelse vedr. praktikforholdene på psykologistudiet ved K.U.
Hvert semester sendes i gennemsnit 100 studerende i praktik, over 90% i Danmark.
Igennem en lang årrække har vi opbygget et omfattende netværk af psykologarbejdspladser, der stiller sig til rådighed som praktikplads for psykologistuderende. Der er dels tale
om store og ’klassiske’ psykologarbejdspladser, fx hospitaler og PPR, mens der især de
seneste 15-20 år er kommet mindre arbejdspladser til, fx hos praktiserende psykologer.
For at sikre at der til enhver tid er tilstrækkeligt udvalg af praktikpladser til vores studerende, vedligeholdes kontakten til en kerne af praktikpladser på et sted mellem 130 og
150 arbejdspladser. Der udover godkender vi i gennemsnit 4-5 nye praktikpladser pr.
måned, der rigeligt opvejer balancen i fht. at enkelte af de velkendte praktikpladser kan
ønske en pause som praktiksted eller helt ophøre som praktiksted, hvilket dog er en
sjældenhed.
Som ansvarlige for praktikken på psykologistudiet er det vores alt overvejende erfaring at
vores studerende får en af de praktikpladser som de har prioriteret, og det er os ikke bekendt at studerende har måttet udskyde deres praktikforløb pga. ressourceproblemer. I
tilfælde af at studerende ikke får den praktikplads som de har stilet efter (der findes en
række meget populære praktiksteder hvor mange gerne vil i praktik), har vi stort set altid
mulighed for at tilbyde vores studerende en praktikplads indenfor samme fagområde.
Hvis en studerende for alvor kommer i klemme og ikke ved egen drift kan finde et praktiksted går vi ind og hjælper den studerende med at kontakte mulige praktiksteder (den
studerende bliver ’håndholdt’), hvilket faktisk altid lykkes, ikke mindst fordi vi stort set
altid møder en prisværdig imødekommenhed hos vores samarbejdspartnere, dvs. praktikvejlederne, ud på arbejdspladserne. Når vi én gang pr. semester mødes med praktikvejlederne giver de udtryk for at stort engagement og lyst til at hjælpe vores studerende
ind i faget og det at være praktikvejleder som både stimulerende og givende.
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