INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED
STATISTIK

NEK415 Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi, 15
högskolepoäng
Practice Internship in Economics, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för nationalekonomi med statistik 2019-05-08
och senast reviderad 2021-01-18. Den reviderade kursplanen gäller från och med 202101-18, vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik
Inplacering

Kursen är en fristående kurs inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet.
Kursen är en färdighetskurs.
Huvudområde

Fördjupning

Nationalekonomi

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

Förkunskapskrav

För att bli antagen till kursen måste studenten ha ordnat en relevant praktikplats. För
tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i
nationalekonomi.
15-högskolepoäng i examensarbete i nationalekonomi rekommenderas som förkunskap
för kursen.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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1. redogöra för de nationalekonomiska principer och metoder som används i
arbetssituationer,
2. arbeta både självständigt och i samarbete med andra,
3. praktiskt tillämpa kunskaper i nationalekonomi i arbetssituationer / arbetsuppgifter,
4. visa på en förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och
utveckla sin kompetens i relation till yrkeslivet.
Examensmålen för ekonomie kandidatexamen relateras till kursens lärandemål:
Examensmål

Lärandemål

Kunskap och förståelse

1

Färdigheter och förmåga

1+2+3

Värderingsförmåga och förhållningssätt

2+3+4

Innehåll

Kursen ger studenterna möjlighet att i verkliga arbetssituationer praktiskt använda och
utveckla kunskaper som förvärvats genom studier i nationalekonomi . Med stöd av
handledning på arbetsplatsen ska studenten praktisera och utföra kvalificerade
arbetsuppgifter i anknytning till utbildningen i nationalekonomi, samt medverka i det
dagliga arbetet hos ett företag, myndighet eller annan organisation. Det är därför viktigt
att praktiken relaterar till studentens utbildningsområde.
Kursen innefattar tre olika moment: 1) introduktion 2) praktik 3) avslutande
seminarium
Under praktikperioden gör studenten arbetsboksanteckningar som redigeras och
redovisas i en självreflektionsrapport. Under kursen utarbetas också en vetenskaplig
rapport i vilken nationalekonomiska problemställningar med anknytning till
praktikarbetet analyseras.
Varaktigheten av praktikperioden ska vara minst tio veckors heltidsarbete.

Former för undervisning

Innehållet i kursen är praktik och lärandet sker genom att utöva nationalekonomi på
arbetsplatsen. Kursen innehåller inte några föreläsningar och inte heller någon
obligatorisk kurslitteratur.
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Undervisningsspråk: engelska och svenska
Former för bedömning

Studenterna utvärderas utifrån en självreflektionsrapport och en vetenskaplig rapport.
Självreflektionsrapporten består av en utvärderingsblankett som fylls i av arbetsledaren
på plats samt utifrån studentens egen praktikrapport. Den vetenskapliga rapporten skall
behandla nationalekonomiska frågeställningar kopplade till uppgifter på arbetsplatsen.
Detta skall presenteras muntligt vid ett avslutande seminarium där närvaro är
obligatorisk.
Studenten måste följa arbetsplatsens arbetstider. Studenten kan vara frånvarande (på
grund av sjukdom, föräldraledighet eller vård av barn) högst 20 procent av den totala
arbetstiden.
Studerande som har gjort två misslyckade försök att genomföra praktiken har förlorat
möjligheten att klara kursen.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).

Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla ett Godkänt betyg ska studenten (1) ordna en praktik som är nära
relaterad till hens specialiseringsområde, där en del av arbetet har formen av ett större
sammanhängande projekt, inklusive oberoende och analytiska uppgifter, och (2) skicka
in en godkänd självreflektionsrapport och en godkänd vetenskaplig rapport. Den
vetenskapliga rapporten ska även presenteras muntligt med godkänt resultat.
Kursvärdering

Kursen utvärderas efter avslutad kurs. Resultatet och eventuella förändringar i kursens
upplägg förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de
studenter som ska påbörja kursen.
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