INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

MR2401 Arbetspraktik med människorättsperspektiv - 20 veckor, 30
högskolepoäng
Work Placement with a Human Rights Perspective - 20 weeks, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-21 och
senast reviderad 2020-05-28 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för globala studier
Inplacering

Kursen är en valbar kurs inom masterprogrammet i mänskliga rättigheter.
Färdighetskurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i Mänskliga rättigheter
(S2MÄR)
Huvudområde

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs:
• Kandidatexamen eller motsvarande, och
• genomgångna kurser om 60 högskolepoäng på masterprogrammet i mänskliga
rättigheter, varav minst 45 med som lägst betyget Godkänd, eller motsvarande.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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• Kritiskt och systematiskt integrera sin teoretiska kunskap om mänskliga rättigheter
med ett specifikt verksamhetsområde.
• Reflektera kritiskt över praktikerfarenheterna och analysera den tidigare
utbildningens roll i det praktiska arbetet.
• Kritiskt analysera och bedöma praktikplatsens arbete med mänskliga rättigheter,
samt formulera policyförslag med målet att förbättra arbetet i organisationen i
fråga.
• Självständigt och kreativt identifiera och formulera forskningsbara frågeställningar
kring implementering av mänskliga rättigheter inom det område praktiken utförts.
Innehåll

Kursen ger studenten möjlighet att aktivt arbeta med mänskliga rättigheter inom en
verksamheter som arbetar med implementering av mänskliga rättigheter, t.ex. statliga
och kommunala myndigheter, frivilliga organisationer och företag).
Studenten skall i samråd med kursansvariga själv söka en lämplig praktikplats. Det är
viktigt att praktikuppgifterna är av relevant och avancerad karaktär.
Former för undervisning

Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom inlämnandet av tre månadsrapporter, ett handledarintyg, en
praktikrapport samt närvaro på det obligatoriska slutseminariet. Studerande som
underkänts på månadsrapporterna och/eller praktikrapporten 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. Studerande
som underkänts på själva praktikdelen och därmed inte kan lämna in ett handledarintyg
har rätt att göra om praktiken ytterligare en gång.
Betyg

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

Kursen utvärderas individuellt, såväl skriftligen som muntligen. Kvalitetsbrister
behandlas dels löpande under terminen, dels på sikt genom att de tas upp av de
kursansvariga till diskussion och utvärdering inför kommande läsår. Resultatet av
utvärderingen återförs till studenterna genom publicering av en kommenterad
sammanställning på kursportalen samt genom att återföra information om
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kvalitetsutvecklingsarbetet till kommande studentgrupper.
Övrigt

• Innan arbetspraktikens början ska studenten lämna in en praktikplan upprättad
mellan företrädare för praktikplatsen och studenten.
• Under praktikperioden följer studenterna gängse arbetstider på praktikplatsen.
• Antalet möjligheter att genomföra kursen är begränsad till två gånger.
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