INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER

KP1510

Praktik, 15 högskolepoäng

Work placement, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvetenskaper 2019-05-20 att gälla från
och med 2019-09-02, höstterminen 2021.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper
Inplacering

Kursen kan ingå i följande program: 1) Kultur, kandidatprogram (H1KLT)
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvetenskap

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om minst 120 hp från H1KLT,
kandidatprogrammet kultur, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

- kritiskt reflektera över sina praktikerfarenheter i relation till sin kulturvetenskapliga
utbildning
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- pröva och granska kulturvetenskapliga kompetensers angelägenhet och relevans i en
yrkesroll
Färdigheter och förmåga

- använda sina teoretiska kunskaper i arbetsrelaterad praktik
- kritiskt granska teoretiska resonemang utifrån sina praktikerfarenheter
- utifrån sina praktikerfarenheter diskutera grundläggande villkor i yrkeslivet
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt och reflexivt förhålla sig till hierarkier och kulturella uttryck
- på ett etiskt sätt förhålla sig till de människor som studenten möter
- visa beredskap att lära av de miljöer, människor och sammanhang som studenten
ingår i samt förståelse för det egna behovet av ytterligare kunskap
Innehåll

Kursen innebär att studenten söker och genomför en kvalificerad praktiktjänstgöring på
en arbetsplats. Studenten tränas att söka och skapa kontakter med yrkeslivet och
omsätter och fördjupar tidigare kulturvetenskaplig kunskap i praktisk verksamhet.
Genom praktiken förvärvas också erfarenheter och insikter som medför nya perspektiv
på teoretiska kunskaper.
Studenten ordnar själv en lämplig praktikplats och motiverar dess relevans för
utbildningen. Tillsammans med praktikvärden formulerar studenten en praktikplan
som skall godkännas av kursansvarig. Arbetsuppgifterna skall vara av varierad och
relevant karaktär och förutom att delta i det ordinarie arbetet ska studenten utföra en
självständig uppgift, t ex ett projekt, en undersökning, en utvärdering, en utställning
eller annat. Efter praktiken ska studenten i en praktikrapport analysera och reflektera
över sina praktikerfarenheter i relation till sin utbildning, praktikplatsens verksamhet
och tankar om kommande yrkesliv.
Former för undervisning

Undervisningsspråk: engelska och svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom en skriftlig praktikrapport där studenten beskriver sina
arbetsuppgifter och sin arbetsplats samt analyserar och reflekterar över sin praktik i
förhållande till sin tidigare kulturvetenskapliga utbildning. Till rapporten fogas en
bilaga som på ett lämpligt sätt illustrerar den självständigt utförda praktikuppgiften.
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Rapporten presenteras sedan muntligt vid ett examinerande obligatoriskt seminarium.
Examinationen grundar sig på en samlad bedömning av studentens förmåga att både
skriftligt och muntligt uppfylla kursens lärandemål. Ett intyg från praktikvärden om
fullgjord praktik enligt praktikplanen skall lämnas in för att kursen skall godkännas.
För student som underkänts vid examination ges möjlighet till förnyat prov. Antal
provtillfällen begränsas till fem.
En student har rätt till byte av examinator efter att ha underkänts tvångånger på samma
examination. Begäran om ny examinator ska inlämnas skriftligt till institutionen (HF 6
kap §22)
I det fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar garanteras studenten
tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av
åtminstone ett år.
Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

Kursvärdering

Programkoordinator ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt
och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former ligger till
grund för kursens utformning.
Övrigt

Studenten ordnar själv sin praktikplats, som skall godkännas av kursansvarig.
Praktiken genomförs enligt praktikplanen på en arbetsplats under minst 8 veckor.
Under praktikarbetet följer studenten arbetsplatsens ordinarie arbetstid om ej annat
överenskommits. Praktiken kan göras på andra orter och även utomlands. För de ökade
kostnader som då kan uppstå svarar studenten själv.
Jämställdhets- och likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur,
undervisning och utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant,
medvetandegöra om och problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling.
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