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1. Indledning og kommissorium 
Indledning 

Udlændingeservice besøgte Kiev i perioden 5.-9. februar 2007. Besøget var arrangeret af 
den danske ambassade i Kiev. De fleste møder foregik på ambassaden. 
Udlændingeservice ønsker at takke ambassaden for den ydede assistance. 

Kommissorium 

”Udlændingeservice har i 2006 meddelt mere end 1800 opholdstilladelser til 
landbrugspraktikanter fra Ukraine. I forbindelse med sagsbehandlingen skal 
Udlændingeservice blandt andet vurdere, hvorvidt praktikopholdet i Danmark har en 
naturlig tilknytning til en påbegyndt eller erhvervet landbrugsuddannelse i Ukraine. Til brug 
for vurderingen skal ansøgerne fremlægge relevante uddannelsesdokumenter fra 
hjemlandet. 

Fra forskellig side er det blevet oplyst, at omhandlede uddannelsesdokumenter undertiden 
er falske, eller at dokumenterne er ægte, det vil sige udstedt af den kompetente 
myndighed, men at indholdet er urigtigt. Ifølge samme kilder er det muligt i Ukraine mod 
bestikkelse at få udstedt sådanne ægte dokumenter med urigtigt indhold. 

På den baggrund ønsker Udlændingeservice at aflægge et besøg i Ukraine, herunder 
primært i Kiev, for at få en mere præcis beskrivelse af de ukrainske landbrugsuddannelser, 
herunder i hvilket omfang der i uddannelsesforløbet er indlagt praktik. I den forbindelse 
ønskes tillige oplyst, hvorvidt agronomstudiet og dyrlægestudiet indeholder 
praktikperioder. Endvidere ønskes uddannelsesdokumentudstedelsen nærmere belyst, 
herunder hvorvidt omhandlede dokumenter forfalskes eller udstedes med urigtigt indhold 
mod bestikkelse. 

Endeligt ønskes der etableret kontakter i Ukraine, der hurtigt og sikkert kan vurdere om et 
dokument er udstedt med urigtigt indhold eller er forfalsket. 

Udlændingeservice ønsker under besøget at indhente oplysninger fra alle relevante kilder i 
Ukraine. For så vidt angår beskrivelsen af landbrugsuddannelserne ønskes der 
informationer primært fra uddannelsesstederne. For så vidt angår uregelmæssigheder i 
forbindelse med dokumentudstedelsen og ægthedsvurdering af dokumenterne ønskes 
oplysninger ikke alene fra uddannelsesstederne, men tillige fra andre med indsigt i 
forholdene, f.eks. lokale advokater, embedsmænd, diplomatiske repræsentationer med 
særlig viden indenfor området, internationale organisationer, EC-delegationen etc. 

Besøget forventes at blive gennemført i januar eller februar 2007. ” 
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2. Praktik på de enkelte landbrugsuddannelser 

2.1 Generelt 
Landbrugsuddannelse i Ukraine kan fås på enten landbrugsskoler (colleges), akademier 
eller universiteter. Colleges er beregnet på elever, der lige har afsluttet folkeskolen. Det 
svarer således til de danske landbrugsskoler og tekniske skoler. Colleges kan være et 
forstudium til universiteterne, men kan også give en afsluttende uddannelse. Akademierne 
er kortere videregående uddannelser. Alle uddannelsesforløb har flere praktikperioder. Der 
er 22 landbrugsuniversiteter og 128 landbrugsskoler i Ukraine. Delegationen talte med de 
læreranstalter, der ifølge den danske ambassade i Kiev sender flest studerende på 
praktikophold i Danmark 

3. Landbrugsskolerne 

3.1 Masliyskyy State Agrarian Technical College  
Masliyskyy landbrugsskole er 86 år gammel og har 700 elever. Elever optages efter 9 eller 
11 års skolegang. Bestået landbrugsskoleuddannelse giver adgang til videre studier på et 
akademi eller universitet.  

3.1.1 Studieretninger 
Det er muligt at specialisere sig i følgende fag: Agronomi, animalsk produktion, ledelse og 
organisation, planteproduktion og økonomi/finansiering. Efter bestået eksamen er eleven i 
stand til at forvalte et landbrug. 

3.1.2 Praktik 
50-60 % af studietiden er afsat til praktik. Skolen har sine egne landbrug, hvor eleverne får 
deres første praktik. Derefter er der praktikperioder på andre landbrugsvirksomheder i 
Ukraine. 

3.1.2.1 Praktik i udlandet 
30-40 af skolens elever modtager praktik i Danmark hvert år. Kontakten mellem elev og 
det danske praktiksted formidles i Ukraine af ”Union of Agrarian Youth” og i Danmark af 
”Agri Lida”. Eleven forventes at være medlem af ”Union of Agrarian Youth” og betale 
kontingent hertil. Praktikperioden er normalt 1år. Efter praktikopholdet skal eleven 
udarbejde en rapport om praktikkens indhold og udbytte. For at dække omkostningerne til 
formidlingen og rejsen til Danmark, arbejder eleven undertiden uden betaling på det 
danske praktiksted. Landbrugsskolen oplyste endvidere, at det kan enten være den 
danske vært eller formidlerne, eleven skylder penge. 

3.1.3 Dokumentudstedelse  
Skolen udsteder følgende dokumenter til eleven: 
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- Udskrift af eksamensbogen (book of exam), der er en protokol, hvor elevens 
karakterer for beståede eksaminer fortløbende føres ind af de respektive lærere, 
der underskriver karaktersiden. Udskriften underskrives og stemples af skolens 
direktør og dekanen (bilag 3.1.1) 

- Uddannelsesbevis (educational evidence), der indeholder en udskrift af 
eksamensbogen. Dokumentet oversættes og oversættelsen og udskriftens 
korrekthed bevidnes af en notarpåtegning. Beviset kan alene underskrivers af 
skolens direktør. 

3.1.4 Kontaktpersoner 
Direktør G.V. Dolynyuk. tlf.: +38 04474 3-33-35 

Afdelingsleder Nathalya Pahovych 

3.2 Talyankivskyy Agrarian College 
Talyankivskyy landbrugsskole er 86 år gammel og har 605 faste elever og 310 
fjernstuderende. Studietiden er normalt 3-4 år. I 2006 blev landbrugsskolen en 
underafdeling af Oman Agrarian University. 

3.2.1 Uddannelsesretninger 
Der er på skolen mulighed for at specialisere sig I følgende fag: Animalsk produktion, 
agronomi, automatisering og elektricitet, gasopvarmning af landbrugsejendomme. 

3.2.2 Praktik  
Skolen har sit eget landbrug, hvor eleverne får den første praktik. 50 % af 
undervisningstiden er praktik. 

3.2.2.1 Praktik i udlandet 
Skolen tillægger praktik i udlandet stor betydning, idet det giver eleven mulighed for at 
blive fortrolig med det højere tekniske niveau i Vesteuropa. Udenlandsopholdet begynder i 
det 3. studieår. Skolen sender omkring 40 elever til Danmark om året. Der sendes også 
elever til Schweiz. ”Union of Agrarian Youth” formidler kontakten med praktikstederne i 
udlandet. Praktikopholdet i udlandet kan træde i stedet for den i uddannelsen påkrævede 
praktik. 

3.2.3 Dokumentudstedelse: 
Skolen udsteder følgende dokumenter til eleverne: 

- Udskrift af eksamensbogen 

- Uddannelsescertifikat med udskrift af eksamensbogen, der oversættes til engelsk. 
Udskriften oversættes til engelsk. Udskriften og oversættelsens gyldighed 
bekræftes af en notarpåtegning. 
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3.2.4 Kontaktpersoner 
Direktør Viktor Kroshka 

Bilag 3.2.1 er eksempel på direktørens underskrift og stempel. 
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4. Akademierne 

4.1 Poltava Agrarian Academy 
Akademiet har såvel en landbrugsskole som et egentligt akademi. Omkring 5.000 elever 
går på landbrugsskolen og omkring 3.000 elever på akademiet. 

4.1.1 Studieretninger 
Man kan på akademiet specialisere sig i følgende fag: Agronomi, økonomi, bogholderi, 
mekanisering, ingeniørfag, animalsk produktion og veterinær medicin. De 2 første studieår 
indeholder bl.a. nogle alment dannende fag som sprog, historie, filosofi, matematik. Først 
fra det 2. år begynder specialiseringen. 

4.1.2 Praktik 
Akademiet har sine egne gårde, hvor de meste af den indenlandske praktik finder sted. 
Eleven skal gennemgå et bestemt antal praktikperioder. Praktikopholdene vil have relation 
til de pågældendes specialisering 

4.1.2.1 Praktik i udlandet 
Akademiet sender 2. års elever til Storbritannien, hvor de arbejder i landbruget i 4-6 
måneder. Der sendes også elever til Tyskland i 6-12 måneder. Yderligere sendes der 
elever på praktikophold i Schweiz i 6-12 måneder. Det er altid dekanens kontor, der skal 
give tilladelse til udenlandsophold. Akademiet sender omkring 200 elever til praktikophold i 
udlandet om året, herunder omkring 20 til Danmark. Eleverne, der sendes til Danmark, har 
normalt påbegyndt 4. studieår og har ofte tidligere været i Storbritannien. Det forventes, at 
opholdet i Storbritannien giver eleven de fornødne sprogkundskaber til at kunne klare sig 
sprogligt i Danmark. ”Danish-Ukrainian Connections” formidler kontakten med det danske 
praktiksted. Eleven betaler omkring 800 EURO til formidleren for kontakten til 
praktikstedet, visum og rejseomkostninger. Normalt dækker dette beløb rejsen til 
Hamburg, hvorefter eleven skal betale yderligere 40 EURO for at komme til Danmark. de 
studerende betaler endvidere 50 USD til dekanens kontor for papirarbejdet i forbindelse 
med praktikopholdet. Ifølge akademiet gav formidleren tidligere eleven kredit, så gælden 
efterfølgende skulle arbejdes af hos den danske praktikvært, men i dag skal det være 
kontantbetalingen. 

4.1.3 Dokumentudstedelse 
- Udskrift af eksamensbogen oversat til engelsk og forsynet med en notarpåtegning 

- Uddannelsesbevis, der indeholder udskrift af eksamensbogen. Bevises stemples og 
underskriftes af dekanen eller prodekanen, samt vicerektoren. Der er altid 2 underskrifter 
på dette dokument. (bilag 4.1.1) 

- Studenterkort (bilag 4.1.2) 
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4.1.4 Kontaktpersoner 
Vicerektor Oleg Gorb. E-mail: gorboa@ukr.net; tel: +38(05322)28686; fax: 
+38(0532)565414 
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5. Universiteterne 

5.1 Zhytomyr Agro Ecological University 
Zhytomyr agronomisk- økologisk statsuniversitet har 5.000 faste studerende og 4.000 
fjernstuderende. Efter 4 års studier kan bacheloreksamen bestås. Efter yderligere 1 års 
studier kan specialisteksamen bestås, og efter yderligere 1 år kan mastergraden 
erhverves. Alene 5 % af studenterne afslutter studiet med en mastergrad. 

5.1.1 Fakulteter  
Man kan specialisere sig i følgende fag: Agronomi, management, maskin-og ingeniørfag, 
økologi, økonomi, animalsk produktion, veterinær medicin og skovbrug. Det første studieår 
koncentrerer sig om alment dannende fag som filosofi, etik, sprog, matematik. 

5.1.2 Praktik 
Praktikperioder er obligatorisk for studerende på samtlige fakulteter. Normalt vil den 
indenlandske praktikperiode være på ½ år. Praktikken indledes i det 2. eller 3. studieår. 
Når eksamen er bestået, tager nogle af kandidaterne yderligere praktik. Disse 
praktikophold er udenfor universitetets kompetence, og universitetet vil som regel ikke 
have kendskab til praktikophold, når først den endelige eksamen er bestået. Det er 
udenfor universitetets kompetence. 

5.1.2.1 Praktik i udlandet 
Universitetet sender elever til 6 måneders ophold i Storbritannien og til Danmark, hvor 
opholdslængden typisk er 12 eller 18 måneder. Omkring 40 studenter om året har 
praktikophold i Danmark. Kontakten formidles af ”Dan-Lat Farms” som universitetet har 
direkte kontakt med. Ifølge universitetet arbejder studenten gratis for praktikværten i 20 
timer for at betale for formidlingen. Tidligere tog studenter praktikperioder udenlands for at 
tjene penge. I dag er det for at dygtiggøre sig og gøre det muligt selv at investere i 
ukrainske landbrug og indgå i joint ventures med udenlandske investorer. Universitetet er 
meget tilfreds med de studerendes ophold i Danmark. Landbruget have et højt niveau i 
Danmark, og studenterne bliver behandlet godt med en god løn og gode leveforhold. 

5.1.3 Dokumentudstedelse 
Universitetet udsteder følgende dokumenter til de studerende: 

- Udskrift af eksamensbogen underskrevet og stemplet af rektor eller af vicerektor og 
af dekanen. 

- Uddannelsesbevis (bilag 5.2.1) 

- Diplom, der er det endelige eksamensbevis. 

Universitetet oplyste, at der eksisterede et sort marked for praktikkontrakter, hvorfor man 
ønskede direkte kontakt med ambassaden i Kiev og Udlændingeservice. 
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5.2.4 Kontaktpersoner 

Vicerektor Dmytro Dema. E-mail: ddema@academy.zt.ua; fax: +380(412)221531; tel: 
+380(412)221441. 

Afdelingsleder Pavlo Poplavsky. E-mail:poplavsky@academy.zt.ua; fax: +380(412)221531 

5.3. Kharkiv technical University of Agriculture 
Det tekniske landbrugsuniversitet i Kharkiv har 5.000 studerende. Der er tillige en 
landbrugsskole tilknyttet universitetet. 

5.3.1 Fakulteter 
Man kan specialisere sig i følgende fag: Agronomi, opvarmning af landbrugsejendomme, 
genbrug af landbrugsprodukter, ledelse og økonomi, mekanisering. 

De første 3 år er der flest generelle, alment dannende fag, derefter påbegyndes 
specialiseringen 

5.3.2 Praktik 
Praktikperioder er obligatorisk for alle studerende. Universitetet planlægger at oprette en 
animalsk produktionsenhed. Den første praktikperiode foregår normalt i Ukraine.  

5.3.2.1 Praktik i udlandet 
Universitetet føler en stærk tilknytning til Danmark og har i de sidste 10 år sendt elever på 
praktikophold i Danmark. Omkring 50 elever om året tager til Danmark med henblik på et 
praktikophold på en dansk landbrugsvirksomhed. Tidligere blev kontakten mellem den 
studerende og praktikværten i Danmark formidlet af ”Agri Lida”. Nu er det alene gennem 
”Landbrugets Jobservice”. Den studerende skal selv betale sine rejseomkostninger i 
forbindelse med praktikopholdet i Danmark. Den studerende betaler formidleren 400 
EURO for kontaktformidlingen. Først efter 3 års studier gives der tilladelse til praktikophold 
i udlandet. Nogle studerende har et 6 måneders praktikophold i Storbritannien eller 
Tyskland bag sig, inden de kommer til Danmark. det var kildens opfattelse, at visse 
studerende efter at have været i Danmark, sælger deres praktikaftaler med danske 
praktikværter og uddannelsesdokumenter til andre, der ønsker at komme til Danmark som 
landbrugspraktikanter. 

5.3.3 Dokumentudstedelse 
Universitetet udsteder følgende dokumenter til de studerende: 

- Udskrift af eksamensbogen, der oversættes til engelsk. En notar bekræfter, at 
udskriften og oversættelsen er korrekte. Dekanen stempler og underskriver 
udskriften. (bilag 5.3.1) 

- “To whom it may concern” dokument, der bekræfter, at pågældende er student på 
universitetet. Underskrives af rektor, den respektive dekan og lederen af 
personalekontoret (bilag 5.3.2) 
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- Uddannelsesbevis. Underskrives af rektor, dekanen eller lederen af 
personalekontoret (bilag 5.3.3) 

- Individuel uddannelsesplan og en praktikplan. Underskrives af dekanen. (bilag 
5.3.4) 

Bilag 5.3.5 er eksempler på stempler og underskrifter. 

5.3.4 Kontaktpersoner 
Dekan Olexander Naumenko, e-mail: tservic@ticom.kharkov.us, tel/fax: +38-0675765567. 

5.4 Sumy National Agrarian University 
Det nationale landbrugsuniversitet i Sumy har 10.000 studerende og 8.000 
fjernstuderende. 

5.4.1 Fakulteter 
Man kan specialisere sig i følgende fag: Management, teknologi, agronomi, bioteknik, 
veterinær medicin, fødevareprocesser, ingeniørfag. 

5.4.2 Praktik 
Praktikperioder er obligatoriske. Påbegyndes normalt i det 3. studieår. 

5.4.2.1 Praktik i udlandet 
Universitetet sender omkring 600 studerende til udlandet om året med henblik på et 
praktikophold indenfor landbruget. Heraf rejser 300-400 studerende til Storbritannien, 100  
til Polen, 50-60 til Tyskland og 20 til Danmark. Praktikophold i udlandet påbegyndes 
normalt i det 4. studieår. Universitetet har samarbejdet med formidleren ”Travel to Farm” i 
5 år. Den respektive dekan skal give tilladelse til praktikophold. Studenten gennemgår et 
sprogkursus på universitetet inden udrejsen. Det er normalt, at en studerende har 1-2 
praktikophold i udlandet. Studenten betaler USD 85 til universitetet for 
dokumentudstedelsen. Universitetet ved ikke, hvor mange penge, der betales til 
formidleren. 

5.4.3 Dokumentudstedelsen 
Universitetet udsteder følgende dokumenter til de studerende: 

- Udskrift af eksamensbogen oversat til engelsk bekræftet af en notarerklæring  

- Uddanelsesbevis 

- Studenterkort 

5.4.4 Kontaktpersoner 
Afdelingsleder Volodymyr Yefanov 
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5.5 Lugansk National Agrarian University 
Det nationale landbrugsuniversitet i Lugansk har 10.000 studerende og 5.000 
fjernstuderende. 

5.5.1 Fakulteter 
Man kan specialisere sig i følgende fag: Agronomi, veterinær medicin, bioteknik,økonomi, 
mekanisering, fødevareteknologi og ledelse. 

5.5.2 Praktik 
Studenter forventes at have gennemført praktikperioder af mindst 1 års varighed. 
Universitetet har sin egen gård, hvor den første praktik foregår. Den første praktikperiode 
begynder i det 2. studieår.  

5.5.2.1 Praktik i udlandet 
Universitetet har i de sidste 4 år sendt 30-36 studenter på praktikophold i Danmark om 
året. I alt sendes 400-500 studenter til udlandet om året for at få praktik. Praktikopholdet i 
Danmark finder normalt sted i det 4. studieår. Alene studenter med forudgående praktik i 
udlandet, f.eks. i Storbritannien, sendes til Danmark.  

Formidlerne til de danske praktiksteder er ” AB Farm”. Studenten betaler formidleren 420 
EURO for kontakten med en dansk praktikvært (inklusive billet). Der betales USD 50 til 
universitet for dokumentudstedelsen. Ofte tager studenten et banklån, som universitetet 
garanterer for. 

5.5.3 Dokumentudstedelse 
Universitetet udsteder følgende dokumenter til de studerende: 

- Uddannelsesbevis, der underskrives af universitetets kontor for internationale 
relationer eller af vicerektoren 

- Udskrift af eksamensbogen oversat til engelsk med notarpåtegning (bilag 5.5.1) 

- Certifikat fra dekanen (bilag 5.5.2) 

- Certifikat fra dekanen om praktik (bilag 5.5.3) 

- Praksisplan (bilag 5.5.4) 

Bilag 5.5.5 indeholder eksempler på stempler og underskrifter 

5.5.4 Kontakpersoner 
Afdelingsleder Valentina Lebedeva. E-mail: lebedeva@lnau.lg.ua 
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5.6 National Agricultural University of Kiev 
Det nationale landbrugsuniversitet i Kiev er Ukraines største landbrugsuniversitet med 
35.000 studerende. Det ejer 40.000 HA jord, hvoraf halvdelen er skov. Der foregår tillige 
militærtræning af studerende i den værnepligtige alder. 

5.6.1 Fakulteter 
Man kan specialisere sig i følgende fag: Pædagogik, agronomi, teknologi, veterinær 
medicin, økonomi, mekanisering, skovbrug, management, økologi. Efter 4 års studier kan 
man tage bachelorgraden, efter 6 år mastergraden. 

5.6.2 Praktik 
Den første praktik foregår på universitetets egne gårde. I hvert studieår er der indlagt 
praktik. 

5.6.2.1 Praktik i udlandet 
Universitetet interviewer de studerende, der ønsker et udenlandsk praktikophold og 
udvælger de egnede. Man samarbejder med formidleren ”Travel to Farm” og med 
landbrugsskolen ”Asmildkloster” og ”region Viborg Landboungdom”. Omkring 500-600 
studerende modtager praktik i udlandet om året, herunder 70 i Danmark. Universitetet er 
glade for muligheden for at sende studerende til Danmark, da Danmark er førende 
vedrørende animalsk produktion. ”Travel to Farm” taler med de studerende, universitetet 
har udvalgt til et praktikophold i Danmark og foretager den endelige udvælgelse. Den 
studerende betaler 500-600 EURO til formidleren for kontakten med det danske 
praktiksted, visum og rejse. Universitetet er bekendt med, at visse studerende har solgt 
deres praktikkontrakt til andre studerende.  

5.6.3 Dokumentudstedelse 
Alene den respektive dekan eller prodekan kan underskrive og stemple dokumenter til 
brug for udenlandsk praktikophold. Universitetet udsteder følgende dokumenter: 

- Udskrift af eksamensbogen, oversat til engelsk med notarpåtegning, der bekræfter 
udskriften og oversættelsens gyldighed. 

- Uddannelsesplan, der bekræfterat indehaveredne er studerende på universitetet. 

5.6.4 Kontaktpersoner 
Vicerektor Victor Kalensky. E-mail: inter@nauu.kiev.ua; fax: +380442584234; tel: 
+380445278119 

Afdelingsleder Vadym Tkachuk 
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5.7 Berezhany National University, Agro Technical Institute 
Det agrotekniske institute under det nationale universitet i Berezhany har 1.500 
studerende og 3.500 fjernstuderende. Instituttet har egne forretninger og gårde. Man har 
også militærtræning til studerende i den værnepligtige alder. 

5.7.1 Fakulteter 
Man kan specialisere sig i følgende fag: Skovbrug, herunder landskabsarkitektur, økologi, 
økonomi, kraft-varmeproduktion, herunder kloakering, bioteknik og fødevareproduktion. 
Efter 4 års studier kan man bestå bacheloreksamen, efter 5 år specialist eksamen og efter 
6 år mastereksamen (skal aflægges på Kiev landbrugsuniversitet). Det første halve år af 
studiet indeholder alment dannende fag som historie, kultur, litteratur, matematik etc. 

5.7.2 Praktik 
I det første studieår afholdes 14 dages praktik på universitetets egen gårde. 

5.7.2.1 Praktik i udlandet 
Den studerende, der ønsker en praktikperiode i udlandet, må først gennemgå et 200 
timers sprogkursus, samt have førerbevis og bestået kursus i IT. Den studerende kan tage 
et udenlandsk praktikophold allerede fra det 2. studieår. Formidleren til danske 
praktiksteder er ”Dan-Lat Farms” Formidleren besøger universitetet og udvælge egnede 
studerende. Omkring 100 studenter får udenlandsk praktikophold om året, herunder 55 i 
Danmark. De flere studerende, der tager til Danmark har allerede 1 udenlandsophold bag 
sig. Det danske praktiksted betaler formidleren for kontakten, udgiften til rejse, visum etc. 
Til gengæld arbejder den studerende 190 timer gratis på praktikstedet. Den studerende 
betaler omkring 60 USD til universitetet for dokumentudstedelse etc. 

5.7.3 Dokumentudastedelse 
Universitetet udsteder følgedne dokumenter til den studerende: 

- Diplom (eksamensbevis), når studierne er endeligt overstået 

- Udskrift af eksamensbogen oversat til engelsk og bekræftet af en notarpåtegning 

- Certifikat, der bevidner, at indehaveren er studeredne på universitetet. 

Rektor stempler og underskriver alle ovennævnte dokumenter. Universitetet er bekendt 
med 1 tilfælde, hvor en student har forfalsket sine dokumenter. 

Bilag 5.7.1 viser rektors underskrift og stempel 

5.7.4 Kontaktpersoner 
Rektor Vasyl M. Pavliskyi. E-mail:rector@bati.ber.te.ua; fax: +380354821159; tel: 
+380679902464 
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5.8 Vinnitsya State Agrarian University 
Statslandbrugsuniversitetet i Vinnitsya har 4.000 studerende. Der er tillige 9 
landbrugsskoler tilknyttet universitetet. De har i alt 15.000 elever. 

5.8.1 Fakulteter 
Man kan specialisere sig i følgende fag: Agronomi, økonomi, bogholderi, animalsk 
produktion, landbrugsteknologi. 

5.8.2 Praktik 
 Der er indlagt praktik i hvert studieår  

5.8.2.1 Praktik i udlandet 
Universitetet sender årligt 250 studerende til Storbritannien, 20-25 til Danmark, 15-20 til 
Sverige, 20-25 til Polen, 10 til Nederlandene og 15 til Schweiz. Praktikophold i udlandet 
kan påbegyndes allerede i det 2. studieår. Det er normalt, at den første udenlandsophold 
er i Storbritannien eller Polen, derefter er den studerende egnet til at tage til f.eks. 
Danmark. 

Formidleren er i Ukraine ”Maxim Nikanov” fra ”International Information Centre”. Den 
studerende betaler USD 1.500 til formidleren for kontakten til praktikstedet og 
rejseomkostninger. Formidleren i Danmark er ”Danish-Ukrainian Connection” (DUC) til 
hvem den studerende betaler 500 EURO om året. 

5.8.3 Dokumentudstedelse 
Universitetet udsteder følgende dokumenter til den studerende: 

- Uddannelsescertifikat med universitetets stempel og rektors eller vicerektors 
underskrift (bilag 5.8.1) 

- Udskrift af eksamensbogen. (bilag 5.8.2) 

5.8.4 Kontaktpersoner 
Afdelingsleder Ruslan Goebatyuk. E-mail: ruslangh_ua@yahoo.com; fax:+3 
80679686203; tel: +380432465017 

5.9 Podilly Agrarian-Technical University 
Det agrar-tekniske universitet i Podilly har 1.500 fuldtidsstuderende og 700 
fjernstuderende. 

5.9.1 Fakulteter 

Man kan specialisere sig i følgende fag: Økonomi, mekanisering, agronomi, veterinær 
medicin og bioteknik. De første 3 år undervises der i mere alment dannende fag. Fra det 4. 
studieår specialiserer man sig. 
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5.9.2 Praktik 
Praktikperioder er integreret i undervisningen. 

5.9.2.1 Praktik i udlandet 
Universitetet sender årligt omkring 300 studerende på praktikophold/sæsonarbejde i 
Storbritannien, USA, Schweiz og Sverige. Normalt kan praktik i udlandet påbegyndes i det 
3. studieår. Studerende tager i især sæsonarbejde i Storbritannien. Omkring 20 
studerende har praktikophold i Danmark om året. Næsten alle studerende har haft et 
udenlandsophold tidligere, inden de tager til Danmark. Formidlerne er ”Landbrugets 
Jobservice ” og ”Travel to Farm”. For at betale formidleren arbejder den studerende 22 
timer gratis under praktikopholdet i Danmark. Nogle studerende betaler omkring 100 USD 
på frivillig basis til universitetet. 

5.9.3 Dokumentudstedelse 
Universitetet udsteder følgende dokumenter til de studerende: 

- Udskrift af eksamensbogen oversat til engelsk. Universitetets stempel og påtegning fra 
dets internationale afdeling (bilag 5.9.1) 

- Undervisningsplan med universitetets stempel og rektors underskrift (bilag 5.9.2) 

- Certifikat med universitetets stempel og rektors underskrift ( bilag 5.9.3) 

- Uddannelsesbevis med universitets stempel og rektors underskrift (bilag 5.9.4) 

Eksempel på vicerektors underskrift og universitetets stempel (bilag 5.9.5) 

5.9.4 Kontaktpersoner 
Afdelingsleder Natalia Gladkaya. E-mail: inter@pdaia.kp.km.ua; tel: +380676612723 
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6. Analyse 

6.1 Lønarbejde eller praktik 
Det fremgår af stort set alle kilder, at muligheden for at foretage en efter ukrainske forhold 
anseelig opsparing under det udenlandske praktikophold, er en væsentlig motivation for 
praktikopholdet. Den britiske ambassade i Kiev oplyste, at Storbritannien, der indtil nu har 
været den største aftager af ukrainske landbrugsstuderende, ikke har en praktikordning, 
men alene giver en mulighed for at tage sæsonarbejde. Kvoten var i 2006 på 16.800 
studerende. I 2006 var 5.000 ukrainere i Storbritannien som sæsonarbejdere indenfor 
landbruget. Fra 2008 reserveres kvoten til studerende fra de nye EU-medlemslande 
Rumænien og Bulgarien, hvorfor ukrainere ikke længere vil have mulighed for at tage 
sæsonarbejde i Storbritannien. Sverige modtager omkring 100 ukrainske 
landbrugspraktikanter om året. Norge modtager 200, Finland 59, Tyskland omkring 120 og 
Østrig 43. Den norske ambassade i Kiev oplyste, at det var mere afgørende for de 
studerende at få muligheden for at få en arbejdsindkomst end at få et 
uddannelsesmæssigt udbytte. Det så man bl.a. af, at mange studerende blev i 
praktiklandet efter praktikperiodens ophør. Dertil kom, at mange af praktikanterne allerede 
inden påbegyndelse af praktikopholdet havde afsluttet deres uddannelse i Ukraine. 

Det ukrainske landbrugsministerium oplyste, at i perioden 2002-2006 havde 14 
universiteter indberettet, at 272 studerende havde taget til Danmark som praktikanter. 

Det ukrainske undervisningsministerium oplyste endvidere om et tilfælde, hvor en ukrainsk 
praktikant i Danmark ikke fik mulighed for at arbejde det antal lovede timer, hvorfor den 
pågældende fik udbetalt en mindre løn end forventet. Det var både landbrugsministeriet og 
den studerende utilfreds med. Ministeriet udtrykte ønske om at komme i direkte kontakt 
med danske landbrugsorganisationer. Ministeriet var endvidere af den opfattelse, at en del 
af de praktikanter, som tog til Danmark, ikke var landbrugsstuderende i Ukraine. Ifølge 
ministeriet var det meget nemt at fremstille og købe falske dokumenter i Ukraine. 

Flere universiteter kunne oplyse, at studerende efter praktikopholdet i Danmark kunne 
købe landbrugsejendom i Ukraine. Undertiden skete det i samarbejde med danske 
investorer. 

Samtlige læreanstalter pointerede, at praktik indgik som en integreret del af 
undervisningsforløbet, og at også de studerende, der specialiserede sig f.eks. i økonomi, 
veterinærmedicin, management etc., skulle have landbrugspraktik. Derimod var det ikke 
noget krav, at praktikken blev gennemført i udlandet. På flere læreranstalter kunne 
udenlandspraktikken gennemføres allerede efter det 2. studieår. Da det 1. studieår ofte var 
domineret af alment dannende fag, kunne man risikere at sende en praktikant til udlandet, 
der ikke havde meget praktisk erfaring med konkrete landbrugsopgaver.  

6.2 Falske dokumenter, herunder behovet for notarpåtegning 
En del af de adspurgte læreranstalter anførte, de havde kendskab til, at studerende enten 
forfalske uddannelsesbeviser og lignende med det formål at komme på et udenlandsk 
praktikophold, eller solgte allerede opnåede kontrakter til medstuderende. Den nordiske 
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politiforbindelsesofficer på ambassaden i Kiev oplyste om følgende tilfælde, hvor personer, 
der ønskede et udenlandsk praktikophold, havde anvendt sig af falske dokumenter ved 
visumansøgningen til et af de nordiske lande: 

- 22.marts 2006: 1 person, der ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Danmark, 
indleverede falske papirer fra Berezhany universitetet på ambassaden 

- 9. juni 2006: 3 personer, der ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Norge, angav 
at være studerende fra Zhytomyr universitetet, indleverede falske universitetspapirer på 
den norske ambassade 

-14. juni 2006: 1 person, der ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Danmark, 
indleverede falske papirer fra Bila Tsarkva State Agrarian University på ambassaden  

-28. juni 2006: 1 person, der ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Danmark, 
indleverede falske papirer fra National Agriculturel University of Kiev på ambassaden 

-22.august 2006: 1 person, der ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Danmark, 
trak sin ansøgning tilbage, da det blev oplyst, at ambassaden ville undersøge 
dokumenternes ægthed 

-12. september 2006: 1 person, der angav at være fjernstudent ved Bila Tserkva Agrarian 
University, ansøgte om opholdstilladelse som praktikant i Danmark. En kontrolopringning 
til universitetet viste, at ansøgeren var bortvist fra læreranstalten. 

Den norske ambassade oplyste, at forfalskningen af dokumenter tillige kan foregå på selve 
læreanstalten. Ved konstatering af anvendelse af falske dokumenter anmoder den norske 
ambassade politiforbindelsesofficeren om at anmelde sagen til ukrainsk politi. 

Den britiske ambassade oplyste, at man have et meget begrænset kendskab til 
forfalskede dokumenter. Der blev normalt ikke foretaget ægthedsvurdering af de fremlagte 
papirer. Det skyldtes, at opholdet i Storbritannien var et egentligt arbejdsophold og ikke 
som f.eks. i Norge og Danmark et uddannelsesforløb. Samtlige læreanstalter opfordrede 
de danske myndigheder til at kontakte dem i tilfælde, hvor der var mistanke om svindel. 

Delegationen talte med de 11 læreanstalter, der sender flest studerende på praktikophold i 
Danmark. I alt vurderede de 11 læreanstalter, at de sender omkring 400 studerende på 
praktikophold i Danmark om året. Dertil kommer, at nogle ansøgere kan have afsluttet 
deres landbrugsuddannelse i Ukraine, førend praktikopholdet påbegyndes. I sådanne 
sager har læreranstalterne ikke kendskab til praktikopholdet. Udlændingeservice udstedte 
i 2006 i alt omkring 1.800 opholdstilladelser til landbrugspraktikanter fra Ukraine. Selvom 
der også kommer praktikanter fra andre end de ovennævnte læreanstalter, er forskellen 
på de 400 studerende, læreanstalterne har kendskab til og de 1.800 udstedte tilladelser, 
så stor, at der naturligt opstår en mistanke om, at en del af de ukrainske landbrugs- 
praktikanter i Danmark ikke er i færd med en relevant landbrugsuddannelse i Ukraine.  

Den danske ambassade i Kiev har for nylig indført en regel om, at udskriften fra 
eksamensbogen skal oversættes til engelsk af en notar, der tillige med sin påtegning skal 
bekræfte udskriftens gyldighed. Flere af læreanstalterne fandt en sådan ordning 



Praktik i de ukrainske landbrugsuddannelser 

 

20 

tidskrævende og fordyrende, ligesom notarpåtegningen kun i begrænset omfang kunne 
tages som bevis for, at udskriften var ægte.   

6.3 Arbejdets omfang under praktikopholdet, herunder betalingen herfor 
Flere af læreanstalterne oplyste, at den studerende udover de aftalte 37 timers arbejde om 
ugen, tillige må arbejde nogle timer gratis for sin praktikvært. Formålet med dette 
ulønnede arbejde var at betale formidlerens salær og eventuelle rejseomkostninger. 
Repræsentanterne for de forskellige læreanstalter så intet problem heri, idet de 
studerende således slap for at stifte gæld i forbindelse med praktikopholdet. Nogle af 
læreanstalterne oplyste, at det ulønnede arbejde især var populært for nogle år siden, 
mens det i dag er mere normalt, at de studerende optager et banklån for at betale 
omkostningerne ved et praktikophold i udlandet. 

6.4 Formidlerne 
Formidlere er organisationer eller enkeltpersoner, der formidler kontakten mellem den 
studerende og det danske praktiksted. Der eksisterer såvel ukrainske som danske 
formidlere.  

6.4.1 Ukrainske formidlere (se bilag 6.4.1) 
De ukrainske formidlere udarbejder en kontrakt (se bilag 6.4.1.b), som den studerende må 
underskrive. Formidlerne samarbejder med de forskellige universiteter. De ukrainske 
formidlere har kontakt til visse danske formidlere. Nogle læreanstalter udtrykte ønske om 
at få direkte kontakt med de danske formidlere, så de ukrainske formidlere kunne undgås. 
De studerende betaler et beløb til formidleren, der skal dække dennes salær, betaling for 
visum, rejseomkostninger etc. 

6.4.2 Danske formidlere (se bilag 6.4.2) 
De danske formidlere udarbejder en kontrakt, der underskrives af den studerende, 
praktikværten og formidleren. Heri indgår blandt andet en beskrivelse af praktikforløbet. 
Derudover udleverer nogle formidlere forskelligt informationsmateriale til den studerende. 
Nogle danske formidlere opkræver et salær fra den studerende og fra den danske 
praktikvært.  

6.5 Praktik som en naturlig del af uddannelsesforløbet 
En del af de danske praktikværter har angiveligt udtrykt forundring over, at de ukrainske 
praktikstuderende har meget lidt kendskab til praktisk landbrug. Det harmonerer heller ikke 
med oplysningerne fra de ukrainske læreanstalter om, at praktik er en integreret del af 
undervisningen allerede fra de første år. Dog bemærkes det, at de første par år på de 
ukrainske landbrugsuniversiteter er præget af alment dannende fag som filosofi, sprog, 
matematik etc., hvorfor den egentlige specialisering i landbrugsrelevante fag først 
påbegyndes senere. Er den studerende påbegyndt praktikperioden i udlandet umiddelbart 
efter at have bestået de mere alment dannede fag, kan det være en konsekvens, at de 
pågældende mangler praktisk landbrugserfaring. Nogle danske praktikværter har anført, at 
de ukrainske praktikanters engelskkundskaber er meget mangelfulde. Hertil oplyste flere 
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af læreanstalter, at man først sendte de studerende til Storbritannien for at arbejde, hvor 
de pågældende så lærte engelsk, førend de senere i studieforløbet kunne få tilladelse af 
læreanstalten til at tage til Danmark. Den britiske ambassade oplyste hertil, at mange af de 
ukrainske studerende arbejder på meget store landbrug i Storbritannien med 
russisktalende formænd og andre ukrainske eller russisktalende arbejdskollegaer. Derfor 
var et ophold i Storbritannien ikke en garanti for, at engelskkundskaber blev erhvervet. 
Nogle af læreanstalterne har engelskundervisning, som de studerende skulle bestå, inden 
praktikopholdet i Danmark blev påbegyndt.  
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7. Bilag  
Bilag 3.1.1 
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Bilag 3.2.1 
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Bilag 4.1.1 
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Bilag 4.1.2 
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Bilag 6.4.1 Ukrainske formidlere 

a) Union of Agrarian Youth 

Union of Agrarian Youth har hovedsæde i byen Cherkassy. Den ledes af Vitaliy Ivanovych 
(formand) og Roman Kayda (viceformand). E-mail: sam_ukraine@ukr.net; 
tel/fax:+3800472360517 

b) International Association of Agricultural Students of Ukraine. Den ledes af Anatolii 
Mrachkovskyi (formand) og Viktor Cherniy (udvekslingskoordinator). E-mail: expro@ukr.net; 
tel/fax: +380444927551 

c) Shutkevych (Ltd)- Student exchange. Formand Yelena Shutkevych. E-mail: 
o_shutkevych@hotmail.com; tel/fax: +380442804376 

d) Ya. O. debych. E-mail: debich@ukr.net 

e) Andriy Dukun. E-mailandriyd@funkyhouse.com.ua; tel/fax:+380474436985 

f) Pavlo and Larysa Kushin. E-mail: lorac@ukr.net; tel/fax: +380675039432 

g) Dmitry Furman (sortlistet af ambassaden) 

h) Maxim Nikonov, International Information centre 
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Bilag 6.4.2 Danske formidlere 

a) Landbrugets jobservice ved Peder Top 

Adresse: Spanget 7, Korinth, 5600 Faaborg 

E-mail: pt@lajo.dk; tel: +4562800091 

b) Travel to Farm (Danish Farm Organizations’ Committee for Exchange of Farm Youth) 

Adresse: Axelborg. 4.sal, Vesterbrogade 4A, 1620, København V 

E-mail: t2f@t2f.dk; tel: +4533394640 

c) Grindsted Agricultural Academy 

Adresse: Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted 

E-mail: grindls@grindls.dk; tel: 4575320722  

d) Dan-Lat Farms ved Gita og Jørgen Lind 

Adresse: Fabjergkirkevej 58, 7620 Lemvig 

E-mail: jorgen@dan-lat.dk; tel: +4522415558 

e) Agri Lida 

Adresse: Lille Tvedevej 12, Lille Tvede, 4700 Næstved 

E-mail: agrilida@tiscali.dk; tel: +455540386 

f) Danish Know How 

Adresse: Hesselgårdsvej 35, 3460 Birkerød 

E-mail: info@danishknowhow.com; tel: +4535340465 

g) BN Connections 

Adresse: Starupvej 24, 6040 Egtved 

Tel: +457554303 

h) Danish-Ukrainian Connections (DUC) 

Adresse: Aaparken 14, st. 3., 7400 Herning   

E-Mail:  d-uc@d-uc.dk; tel +4597129297   

i) AB-Farm 

 


