
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionen 2015-02-12 och senast
reviderad 2020-06-18. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-08-31,
höstterminen 2020.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

 
Inplacering
Kursen ges som valbar kurs på grundnivå inom Statsvetarprogrammet. 
Kursen kan ingå i följande program: 1) Statsvetarprogrammet (S1STV)

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 60 godkända högskolepoäng i statsvetenskap på
grundnivå samt antingen ytterligare 30 högskolepoäng i genomgångna kurser i
statsvetenskap och 30 högskolepoäng i genomgångna kurser i ett annat ämne, eller 60
högskolepoäng i genomgångna kurser i ett annat ämne. 

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Färdigheter och förmåga

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN
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Huvudområde Fördjupning

Statsvetenskap G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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tillämpa kunskap som inhämtats under utbildningen genom att utföra självständigt
och avancerat utredningsarbete 
självständigt arbeta fram text i enlighet med god akademisk standard inklusive
korrekt citationsteknik och referenshantering 
självständigt skriva minst en text av betydande relevans för praktikorganisationen
(arbetsprovet) 
sammanställa en skriftlig praktikrapport och i denna diskutera och värdera
erfarenheter från praktiken 
uttrycka sig muntligt och skriftligt på god och begriplig svenska. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

förmedla reflektioner om hur utbildningen på Statsvetarprogrammet har förberett
studenten för praktikarbetet 
förmedla reflektioner om hur praktikerfarenheterna har och kan komma att
påverka studentens framtida karriärplaner och professionella utveckling 
förmedla insikter om hur praktiken har utvecklat nätverksbyggande,
organisatoriska och kommunikativa förmågor. 

 
Innehåll
Kursen är en handledd praktik vid en organisation i Sverige eller utomlands. Under
kursens gång ska studenten skriva minst en text av substantiellt värde för praktikplatsen
och författa en praktikrapport. Arbetsuppgifterna ska vara av avancerad karaktär och
ha relevans för studentens utbildning och framtida yrkesverksamhet. Studenten
ansvarar själv för att söka en lämplig praktikplats och tillsammans med organisationen
ta fram en plan för praktiken. Praktikplatsen ska godkännas av praktiksamordnaren vid
statsvetenskapliga institutionen. Ett praktikavtal, i vilket praktikantens åtaganden
definieras, ska upprättas och det är praktikorganisationens uppgift att se till att det
finns en handledare. 

 

 
Former för undervisning
Undervisningen består av en handledd praktik och ett avslutande seminarium eller
praktikmässa.  
Undervisningsspråk: svenska
Kursen ges på svenska men kan även ges på engelska. 

 
Former för bedömning
Kursen examineras genom en praktikrapport, ett eller flera arbetsprover, en
broschyr samt ett utvärderingsformulär som fyllts i av handledaren på
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praktikorganisationen. Därtill examineras kursen genom en presentation och diskussion
vid det avslutande seminariet alternativt deltagande på en praktikmässa. Detaljerad
information om examinationen finns i kursguiden. 
Komplettering av examinerad studentprestation medges. Om studenten inte lämnar in
komplettering inom utsatt tid ska studenten underkännas på examinationsuppgiften. 
Student som inte kunnat närvara vid det obligatoriska momentet kan göra en alternativ
uppgift. Uppgiftens exakta utformning anges i kursguiden. 
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap §
22). 
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform. 
Minst två tillfällen ska erbjudas studenterna att genomgå examination för att få
godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs (HF 6 kap 21 §). 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten
garanteras minst ett examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle)
under en tid av minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen
upphört/förändras.   
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att bli godkänd (G) på kursen krävs godkänt resultat på samtliga examinerande
moment. 

 
Kursvärdering
Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina
erfarenheter av synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Resultat och eventuella
förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde
värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen. 

 
Övrigt
Alla eventuella merkostnader i samband med praktiken står studenten för. 
Statsvetenskapliga institutionen följer Utrikesdepartementets (UD:s)
reserekommendationer för utlandsresor. Det innebär att om UD avråder (både från alla
eller icke nödvändiga resor) från resa till ett visst land, region eller stad, gäller den
rekommendationen alla studierelaterade resor. Det innebär att en student inte blir
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examinerad på sin praktik om studenten förlägger sin praktik till ett område dit UD
avråder från att resa vid kursstart. 
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