
Checklista för avtal om praktik med 
anknytning till högre utbildning
Detta dokument är ett stöd för hur intyg ska utformas utifrån den 

information Migrationsverket behöver för att kunna fatta beslut om 

uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre utbildning.

Detta dokument uppdaterades 2020-04-24.

Checklista för avtal om praktik med anknytning till högre 
utbildning

Ett avtal om praktik för ärenden om uppehållstillstånd för praktik med 

anknytning till högre utbildning bör innehålla följande:

 Rubrik om vad avtalet avser

Exempelvis information till Migrationsverket beträffande ansökan 

om uppehållstillstånd för praktik med anknytning till högre 

utbildning.

 Datum för utfärdande av intyget

 Namn på praktikanten

Inklusive födelsedatum och medborgarskap (och eventuellt 

beteckningsnummer/dossiernummer hos Migrationsverket om sådant 

finns).

 Information om praktikens innehåll

Praktikanten ska delta i praktiken för att få kunskaper, praktik och 

erfarenheter i en yrkesmiljö. Beskriv praktikens innehåll, vad målet 

med praktiken är och vilka utbildningsinslag den innefattar. Ange 

om praktiken utförs hos en arbetsgivare, myndighet eller 

organisation i Sverige.

 Information om tjänstgörings- och handledningsförhållandena

Beskriv vilka tjänstgörings- och handledningsförhållanden som 

tillämpas vid praktiken. Vad ska praktikanten göra och vilken 

handledning praktikanten får i arbetet.

 Information om praktikantens anställningsvillkor

Ange praktikantens anställningsvillkor. Ange vilken lön som 

praktikanten kommer få och vilka försäkringar praktikanten omfattas 

av. Anställningsvillkoren ska vara i nivå med kollektivavtal eller vad 

som är brukligt inom yrket eller branschen för praktikanter.



 Information om praktikens längd

Ange hur länge praktiken kommer att pågå.

 Information om tiderna för praktiken

Ange vilka arbetstider praktikanten kommer att ha.

 Information om praktikantens kvalifikationer

Ange vilken examen eller pågående utbildning praktikanten har och 

på vilket sätt praktiken har anknytning till praktikantens utbildning. 

Ange om det finns andra kvalifikationer hos praktikanten som lett

till praktikanttjänstgöringen.

 Undertecknat av den som har utfärdat intyget

Information om vem som har utfärdat intyget inklusive befattning 

samt kontaktuppgifter till den som har utfärdat intyget. Om ansökan 

om uppehållstillstånd skickas in via Migrationsverkets e-tjänst 

behöver praktikanten inte underteckna avtalet. Skickas ansökan in 

via en pappersblankett ska även praktikanten underteckna avtalet.


