SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

GS1423, Arbetspraktik inom globala studier, 15,0 högskolepoäng
Work Placement within Global Studies, 15.0 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-12-14 att gälla från och med 201001-19.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier

2. Inplacering
Kursen är en valbar kurs inom kandidatprogrammet i globala studier.
Kursen är en färdighetskurs.
Huvudområde
Globala studier

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

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs:
Godkända kurser om minst 120 högskolepoäng på kandidatprogrammet i globala studier.

4. Innehåll
Kursen ger studenten möjlighet att aktivt arbeta med globalisering, rättvisa och hållbarhet inom en
verksamhet av relevans för globaliseringsprocessen och med denna förknippade utmaningar (t.ex. statliga och
kommunala myndigheter, frivilliga organisationer och företag). Syftet med kursen är att studenten skall
tillämpa teoretiska kunskaper och färdigheter från kandidatprogrammet i globala studier inom ett
verksamhetsområde relevant för global hållbarhets- och rättviseproblematik. Studenten skall i samråd med
programansvariga på kandidatprogrammet i globala studier själv söka en lämplig praktikplats, genomföra
praktik därstädes, sam avrapportera och utvärdera verksamheten och sitt eget bidrag till densamma.
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5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• Integrera sin teoretiska kunskap om globala rättvise- och hållbarhetsfrågor med ett specifikt
verksamhetsområde;
• Reflektera kritiskt över praktikerfarenheterna och analysera den tidigare utbildningens roll i det praktiska
arbetet;
• Analysera och utvärdera praktikplatsens arbete med globalisering, rättvisa och hållbarhet;
Färdighet och förmåga
• Planera och genomföra uppgifter inom den verksamhet till vilken praktiken är förlagd, samt utvärdera sitt
eget bidrag till denna verksamhet;
• Formulera förlag syftande till att förbättra verksamheten i rättvise- och hållbarhetshänseende;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Reflektera över och bedöma etiska och ekologiska implikationer av praktikplatsens verksamhet liksom
över sin egen roll i - och sitt bidrag till - denna verksamhet.

6. Litteratur
Kursen har ingen litteratur.

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom inlämnandet av ett handledarintyg, en praktikrapport som analyserar praktiken och
dess förhållande till utbildningen, ett genomarbetat och i studentens kunskaper grundat förslag med målet att
förbättra verksamheten på praktikplatsen, samt närvaro på det obligatoriska slutseminariet.
Studerande som underkänts på praktikrapporten och/eller förbättringsförslaget har rätt att undergå förnyat
prov. Studerande som underkänts två gånger har rätt begära en annan examinator. Sådan begäran ställs
skriftligen till prefekten vid institutionen för globala studier. Antalet möjligheter att genomföra kursen är
begränsade till två gånger.
I de fall där en kurs upphört eller genomgått större förändringar bör studenten garanteras tillgång till minst tre
provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursen
tidigare upplägg.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
För att få betyget G krävs genomförd praktik samt godkänd, vid seminarium redovisad, skriftlig
avrapportering och analys av praktiken.

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas individuellt skriftligen och kollektivt muntligen i samband med kursens avslutande.
Resultatet av kursvärderingarna sammanställs och publiceras på kursportalen/GUL samt förmedlas vid
kursintroduktion till nästkommande grupp studenter.

10. Övrigt
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Undervisningsspråk: engelska och svenska.
* Innan arbetspraktikens början ska studenten lämna in en praktikplan upprättad mellan företrädare för
praktikplatsen och studenten. * Under praktikperioden följer studenterna gängse arbetstider på praktikplatsen.
* Svenska, engelska och andra språk kan förekomma i såväl undervisning som på praktikplatserna.

