SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

EU1410, Praktik för Europaprogrammet, 30,0 högskolepoäng
Work Placement for the European Studies Program, 30.0 higher education
credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-07 att gälla från och med 200707-01.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

2. Inplacering
Kursen är en färdighetskurs på grundnivå och ges som valfri kurs inom Europaprogrammet.
Huvudområde
Europakunskap

Fördjupning
G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
Förkunskapskrav för kursen är kunskaper motsvarande 60 högskolepoäng i Europakunskap på grundnivå.

4. Innehåll
Praktiken omfattar en termin och fullgörs normalt under terminstid. Praktik kan genomföras vid myndighet,
organisation eller företag i Sverige eller utomlands, som erbjuder arbetsuppgifter som är av värde för
praktikantens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. På praktikplatsen skall finnas en handledare.
Handledare och praktikant skall tillsammans vid praktikens början upprätta en plan för hur praktiken skall
genomföras. Planen skall godkännas av kursansvarig lärare innan praktiken påbörjas.

5. Mål
Efter avslutad kurs skall de studerande:
• kunna omsätta och pröva de kunskaper han/hon inhämtat under sin utbildning i antingen en större
självständig utredning eller i ett mindre projektarbete (2000 ord) kopplat till konkreta arbetsuppgifter på
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en myndighet, organisation eller företag i Sverige eller utomlands
• ha en välgrundad uppfattning om vilken framtida yrkesverksamhet utbildningen på Europaprogrammet
kan leda till
• ha god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt med olika grupper och, om praktiken förläggs
utanför Sverige, göra detta på ett annat språk.

6. Litteratur
Ingen obligatorisk kurslitteratur

7. Former för bedömning
Kursen examineras dels utifrån den genomförda utredningen/projektarbetet, dels utifrån en skriftlig rapport
för praktiken. Den skall omfatta en beskrivning av praktikplatsen samt en redogörelse för de arbetsuppgifter
praktikanten haft. Vidare skall en bedömning göras dels av praktikens värde som ett inslag i utbildningen,
dels en bedömning av hur själva praktikplatsen fungerat. Dessutom skall handledaren efter avslutad praktik
insända ett utvärderingsformulär till kursansvarig lärare som också vägs in i bedömningen. Praktikanten skall
dessutom deltaga i ett avslutande seminarium då en muntlig redogörelse för praktiken sker.
Studerande som ej godkänts vid examination har rätt att examineras på nytt för att få godkänt betyg.
Studerande som underkänts två gånger i ett visst prov har rätt att begära att annan examinator utses. Skriftlig
ansökan ställs till institutionsstyrelsen.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

9. Kursvärdering
Kursen skall utvärderas av studenterna varje gång den givits. Samtliga kurser i Europakunskap kvalitetssäkras
i enlighet med statsvetenskapliga institutionens kvalitetssäkringsprogram.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

