HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

KA1330, Praktik, 7,5 högskolepoäng
Cultural heritage in practice, 7.5 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-09-13 att gälla från och med 2011-09-13.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier

2. Inplacering
Kursen ges inom programmet Kulturarvsstudier, 180 hp. Kursen är valbar för kandidatexamen inom
programmet.

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen gäller samma generella krav som för programmet som helhet, det vill säga
grundläggande behörighet. Dessutom krävs minst 120 godkända hp inom programmet varav 60 hp inom
programmets basår.

4. Innehåll
Kursen skall ge en inblick i praktiskt yrkesliv inom kulturarvssektorn; studenten kan till exempel skriva en
rapport om en specifik arbetsplats. I mån av möjlighet kan studenten också delta praktiskt i arbetet på en
kulturarvsorganisation. Programmet förmedlar emellertid inte kontakter och platser för praktik, detta åligger
studenten. Föreslagen arbetsplats skall dock alltid godkännas av programmet.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för kulturarvsarbetets praktiska delar och om yrkeslivets konkreta former.
• förhålla sig till aktörer och verksamheter inom kulturarvssektorn.
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Färdighet och förmåga
• omsätta och pröva teoretiska kunskaper i konkreta uppgifter.
• söka, samla och kritiskt tolka information inom ett praktikområde.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förhålla sig till etiska problem inom ramen för det valda praktikområdet.
• värdera och förhålla sig till den praktiska kunskapens innebörder.

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom att studenten redovisar och reflekterar över utfört arbete eller undersökning i en
individuell skriftlig rapport. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på
samma examination om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara
skriftlig. För studerande som inte godkänts erbjuds en ny examinationsmöjlighet, dock är det totala antalet
provtillfällen begränsat till två. Den som godkänts får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. I
de fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten garanteras tillgång till
provtillfälle under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
För betyget G krävs att studenten i sin skriftliga rapport redogjort och reflekterat över utfört arbete och
härvidlag visat på hur lärandemålen uppfyllts.

9. Kursvärdering
Kursutvärdering sker som en del av studentens rapport efter avslutad kurs.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

