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Studentinformation halvårspraktik 
 
 
Som student antagen till civilingenjörsprogrammen Väg och vatten har du möjlighet 
att göra en halvårspraktik (5-7 månader) under din utbildning. Praktiken är ett 
frivilligt moment som såväl institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser som 
näringslivet rekommenderar. 
 
Institutionen för samhällsbyggnad har sedan 1977 arbetat aktivt med att  
 

 Kontinuerligt utforma praktikinnehållet  

 Sammanföra studenter, företag och myndigheter (ex praktikföretagskvällen i 
februari)  

 Upprätthålla och skapa nya kontakter med företag och myndigheter i hela 
Sverige.  

 
Praktiken kan även göras utomlands efter det att du som student själv har ordnat en 
praktikplats. 
 
För halvårspraktiken gäller att du i din praktik blir involverad i ett eller några 
projekt, med kopplingar till några av byggprocessens delar och tillhörande 
aktiviteter. Innehållet i din praktik anpassas till dina önskemål och de förutsättningar 
som företaget kan erbjuda, utifrån de aktiviteter som finns föreslagna i institutionens 
utarbetade praktikscheman för entreprenad-, beställare- och konsultpraktik. Ditt 
eget praktikschema utformas i detalj mellan dig och din handledare från företaget. 
Handledaren får ett handledarbrev från universitetet.  
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Som student erhåller du under din praktiktid en lön. Sveriges Byggindustrier 
rekommenderar sina medlemsföretag att ge ingenjörspraktikanter en ersättning på 
minst 112 kr/h (enligt 2013/2014 års lönenivå, gäller för praktikperiod efter åk. 3. 
Motsvarande för efter åk. 4 är 115 kr/h. Till detta tillkommer 12% 
semesterersättning). Sveriges Byggindustrier rekommenderar även att en månadslön 
betalas ut till halvårspraktikanterna som grundar sig på minst 168 timmar per månad. 
Lönenivåerna för konsultföretag och beställarorganisationer skiljer sig något från 
entreprenörsföretagen. 
 
När du har fått klart med din praktikplats lämnar du in dina uppgifter till 
institutionen på praktikblanketten.  
 
Om du behöver hjälp, har frågor eller bara vill diskutera något ber vi dig kontakta 
din kontaktperson på institutionen (se nedan). Du kan skicka ett mail eller ringa om 
det är något akut (se www.ltu.se/sbn för telefonnummer).  
 
När du sedan är klar med din praktik vill vi att du ger oss återkoppling till denna 
genom att lämna in en skriftlig praktikrapport eller göra en poster. Se separat 
dokument om redovisning av genomförd praktik. 
 
 
 
SBN önskar dig en utvecklande och lärorik praktikperiod! 
 
KONTAKTPERSONER PÅ SBN: 
 
Administrativa frågor: edusbn@ltu.se  
Studieuppehåll, studievägledare: monica.k.olofsson@ltu.se 
Utbildningsledare för Väg och vatten: martin.nilsson@ltu.se 


