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Februar 2017 

ECON3010B – praksis hos DnB og LO 

 

 

1. Uken før praksis begynner 

Uken før praksis kan studentene komme innom studiekonsulent for et kort møte. Dette 

er ikke obligatorisk, men kan være oppklarende for studenten som trolig har en del 

spørsmål. Kontakt gjerne emneansvarlig Tone Ognedal for faglige spørsmål.  

Kontaktperson ved praksissted skal kontakte studenten uken før praksisoppholdet 

starter for å avtale nærmere om oppmøtetid, kontrakt o.l. 

 

2. Arbeidstid ved praksissted 

Totalt antall praksisdager: 30 

Instituttets forslag til praksistid: 

- To hele praksisuker; uke 2 og 8 

- To dager i uka; 10 uker (tirsdag og torsdag) 

Økonomisk institutt har tilrettelagt studieplanen for de som skal ha praksis (ECON3010B) 

Undervisningen (forelesninger og seminarer) for våren 2017 er lagt til mandag, onsdag 

og fredag. Dermed er det lagt opp til at praksisdager blir på tirsdager og torsdager. I 

tillegg er det anbefalt at studenten skal være på praksisstedet i uke 2 og 8. Disse to 

ukene har ingen undervisning. Hvis studenten ønsker å gjøre dette annerledes enn det 

som er anbefalt, må dette avtales med kontaktpersonen ved praksisstedet. Det er 

studentens eget ansvar å passe på at han/hun er der de 30 dagene som er avtalt. 

Studenten må være ved praksisstedet tilsvarende 30 dager for å få godkjent praksisen. 

disse 30 dagene må være gjennomført før eksamen, og siste mulige dag med praksis blir 

dermed 15. mai (eksamen er 16.mai, våren 2017).   

 

3. Kontrakt 

Studenten og representant for praksisstedet skal signere en kontrakt før praksisen 

starter (eventuelt en av de første praksisdagene). Kontrakten er utarbeidet av 

representant for praksisstedet i samarbeid med Økonomisk Institutt UiO.  



2 
 

 

4. Veiledning 

Etter at tema for rapporten er bestemt oppnevnes en intern veileder ved ØI. Antall 

veiledningstimer tilgjengelig er ca. 5-7 timer. Våren 2017 er Herman Kruse veileder for 

studenten som har praksis hos LO, mens Trygve Morset vil være veileder for studenten 

med praksis hos DNB.  

Studenten får også veiledning av sin kontaktperson ved praksisstedet (ekstern veileder), 

og kan i tillegg selvsagt ta kontakt med studiekonsulent og/eller emneansvarlig ved 

behov.  

 

5. Rapport  

Rapporten skal skrives av studenten og skal være et selvstendig arbeid hvor studenten 

skal drøfte en faglig problemstilling. Tema og problemstilling for rapporten skal være 

relatert til arbeidet ved praksisstedet og utarbeides av studenten i samarbeid med intern 

og ekstern veileder.  

Antall sider på ferdig rapport: ca. 15 sider totalt 

Begge innleveringer gjøres i egne mapper i Fronter, i fronter-rommet til seminargruppe 4 

ECON3010B. 

Første frist: 3. mars 2017, kl. 15:00 

Denne fristen sammenfaller med innleveringsfrist for den første obligatoriske 

øvelsesoppgaven i ECON3010. Studenten skal da levere en kort disposisjon av rapporten, 

med 2-3 sider om problemstillingen. 

Siste frist: 20. april 2017, kl. 10:00   

Denne fristen er satt en del senere enn innleveringsfrist for den andre obligatoriske 

øvelsesoppgaven i ECON3010. Årsaken til dette er at studentene med praksis skal ha 

lengst mulig tid til å ferdigstille rapporten.  Studenten skal da levere en fullstendig 

rapport. 

Den endelige rapporten må være bestått for at studenten skal kunne avlegge eksamen i 

ECON3010B. 

Nytt forsøk: Hvis disposisjonen/rapporten ikke blir godkjent, vil studenten få et nytt 

forsøk. Dette gjelder altså både for første og siste innlevering. For å få nytt forsøk kan 

man ikke ha levert blankt eller tilsvarende. 
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6. Muntlig presentasjon 

Presentasjonen er helt lik som i ECON3010. Dato og tema for presentasjonen avtales 

med seminarleder. Denne må være bestått for å kunne ta eksamen.  

 

7. Praktiske spørsmål underveis 

Faglige spørsmål kan rettes til seminarleder og/eller emneansvarlig, mens mer praktiske 

spørsmål går til studiekonsulent for bachelorprogrammet.  

Hvis du blir syk og ikke har mulighet til å møte til praksisstedet må du gi beskjed til 

studiekonsulent og kontaktperson ved praksisstedet. Hvis sykdom gjør at du trenger 

utsatt innleveringsfrist for rapport e.l. skal du snarest kontakte studiekonsulent (senest 

innen tre dager etter fristen). 

   

8. Bekreftelse fra praksissted 

Ved endt praksis skal kontaktpersonen ved praksisstedet gi en bekreftelse på at 

studenten har vært tilstede i den avtalte perioden på 30 praksisdager. Dette må sendes 

per e-post til studiekonsulent ved ØI, innen 15. mai 2017 kl. 12:00. Hvis dette ikke mottas 

innen den gitte fristen vil studenten bli trukket fra eksamen. 

 

9. Eksamen  

Eksamen i ECON3010B er identisk med eksamen i ECON3010, og er samme tid og sted.  


