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Internship II, 15 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2016-06-13 att
gälla från och med 2016-08-29, höstterminen 2016.
Utbildningsområde: Övrigt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Inplacering

Huvudområde

Fördjupning

Kostvetenskap

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Idrottsvetenskap

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs IKA 401 Verksamhetsförlagd utbildning I,
15 hp eller motsvarande kunskaper.
Dessutom krävs en preliminär praktikplan som godkänts av kursansvarig. Planen ska
vara undertecknad av företrädare för praktikplatsen och innehålla information om
tidsplan för praktikperioden samt en utsedd handledare på praktikstället. Placeringen
kan vara densamma som i kurs IKA 401, Verksamhetsförlagd utbildning I, eller någon
annanstans. Den kan vara antingen inom eller utanför Sverige samt förläggas vid ett
universitet, en annan arbetsplats eller en ideell organisation. De planerade aktiviteterna
ska vara tydligt relaterade till kostvetenskap eller idrottsvetenskap.
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Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Färdigheter och förmåga

• registrera och beskriva nya erfarenheter relaterade till
kostvetenskap/idrottsvetenskap.
• kritiskt och konstruktivt reflektera över olika angreppssätt, metoder och arbetssätt
som används vid värdorganisationen.
• med hjälp av litteratur diskutera hur teoretiska utgångspunkter och begrepp
används, eller skulle kunna användas, inom detta arbetsområde.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• identifiera och diskutera etiska dilemman som man erfarit under den
verksamhetsförlagda utbildningen.
Innehåll

Denna kurs är för studenter som vill utöka tiden vid den praktikplats de haft i kursen
IKA 401 Verksamhetsförlagd utbildning I eller för studenter som vill få inblick i en
annan möjlig karriärväg. Den ger möjlighet till ytterligare praktiska
erfarenheter relaterade till forskning eller profession inom
kostvetenskap/idrottsvetenskap. I skriftliga rapporter och muntlig redovisning får
studenterna beskriva och reflektera över sina erfarenheter i den verksamhetsförlagda
utbildningen.
Studenterna är själva ansvariga att ordna en praktikplats. Det innefattar att upprätta en
kontakt med en ansvarig på värdorganisationen som kan hjälpa till med att formulera
en plan där tidsram, arbetsuppgifter och ansvar för studenten framgår. Denna plan
måste godkännas av kursledaren.

Former för undervisning

Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning inom kostvetenskap/idrottsvetenskap.
Studenterna har under praktikperioden en handledare vid institutionen som ger
vägledning i reflektion och rapportering.
Kursen ges på svenska eller engelska.
Former för bedömning

Bedömning görs av fullgjord a) verksamhetsförlagd utbildning omfattande 350-450
arbetstimmar (motsvarande 40 timmar per vecka under en tioveckorsperiod) samt b) en
slutlig skriftlig rapport och c) en muntlig redovisning. Till grund för bedömningen ska,
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förutom den skriftliga rapporten och den muntliga redovisningen, finnas en loggbok
med dagliga anteckningar av studenten samt ett undertecknat intyg från
värdorganisationen som styrker att den verksamhetsförlagda utbildningen är
genomförd.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
Antalet praktiktillfällen (för verksamhetsförlagd utbildning) är begränsat till två.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre examinationstillfälle (inklusive ordinarie
tillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare upplägg.
Detta får inte strida mot HF 6 kap 21 §.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla betyget väl godkänt krävs väl godkänt på den skriftliga rapporten samt
att övriga delar är godkända.
Kursvärdering

I kursen ingår värdering. Kursen värderas skriftligt via lärplattform och resultaten är
vägledande för utveckling och planering av kommande kurser. Resultatet och eventuella
förändringar i kursens upplägg förmedlas till de studenter som genomförde värderingen
och till de studenter som ska påbörja kursen. Utöver den skriftliga, summativa
värderingen kan muntliga, formativa värderingsmoment förekomma. Kursansvarig
sammanställer efter avslutad kurs en kursrapport.
Övrigt

Kurslitteratur: Studenterna söker och väljer själva litteratur som är relevant för den
verksamhetsförlagda utbildningen (med godkännande av handledaren).
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