SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

PV1401, Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig
inriktning , 30,0 högskolepoäng
Qualified Work Placement with Scientific Human Resource Management
Perspective, 30.0 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2012-12-11 att gälla från och med
2013-09-01.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

2. Inplacering
Kursen är en fristående kurs inom det personalvetenskapliga området.
Kursen är en färdighetskurs på grundnivå.

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 180 hp i personalvetenskap eller motsvarande, inklusive ett uppsatsarbete
inom området om minst 15 hp.

4. Innehåll
Kursen består dels av en praktikperiod om 25 hp där studenten genomför en kvalificerad arbetspraktik med
extern handledare på praktikplatsen enligt föreskriven praktikplan, dels 5 hp där studenten deltar i särskilt
anordnade föreläsningar och seminarier, samt löser anvisade examinationsuppgifter.
Arbetspraktiken bedrivs på kvalificerad nivå inom en organisation. Det kan vara en myndighet, en
organisation eller ett företag i Sverige eller i förekommande fall utomlands. Praktiken skall ligga inom
personal- och arbetslivsområdet och erbjuda arbetsuppgifter som är av värde både för praktikantens
studieinriktning och framtida yrkesverksamhet inom området. Extern handledare vid parktikplatsen,
praktikant och kursansvarig från GU upprättar tillsammans praktikplanen. Denna plan ska ha godkänts av
kursansvarig innan praktiken påbörjas och ska undertecknas av praktikarbetsplatsen samt av kursansvarig på
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.
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Studenten skall under praktikperioden genomföra ett självständigt arbete t ex i form av en utredning eller ett
projektarbete med stöd av en extern handledare på praktikplatsen och en intern handledare verksam inom
programmet, samt delta i kursaktiviteter.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- kritiskt reflektera över praktikerfarenheterna och analysera den tidigare personalvetenskapliga utbildningens
roll i det praktiska arbetet
- pröva och granska personalvetenskapliga kompetensers angelägenheter och relevans i yrkesrollen
Färdighet och förmåga
- kritiskt och systematiskt integrera förvärvade teoretiskt orienterade personalvetenskapliga kunskaper i ett
specifikt verksamhetsområde
- planera och genomföra arbetsuppgifter inom den verksamhet vilken praktiken är förlagd, samt utvärdera sitt
eget bidrag till denna verksamhet
- skriftligt och muntligt rapportera genomförda kvalificerade praktikuppgifter
- självständigt sammanställa en skrifigt rapport inom angiva tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- att med sjävständighet inhämta relevant ny kunskap för det specifika området och för specifika
personalvetenskapligt relevanta arbetsuppgifter
- självständigt och kreativt identifiera och förmulera möjliga framtida karriärvägar samt eventuella behov av
vidare utbildning
- göra etiska bedömningar i personalvetenskapliga frågeställningar

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

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom fullgjord arbetspraktik och inlämning av examinationsuppgifter. Arbetspraktiken
examineras genom inlämnande av handledarintyg från extern handledare samt genom en praktikrapport som
analyserar praktiken och dess förhållande till grundutbildnignen i personalvetenskap. Övriga
examinationsuppgifter består i närvaro på obligatoriska seminarier samt inlämning av anvisade uppgifter.
Student som underkänts på praktikrapport och skriftliga inlämningsuppgifter har rätt att undergå förnyat prov
för att erhålla godkänt betyg. Student som underkänts två gånger på samma examination har rätt att begära att
annan examinator utses.
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.
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8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
För godkänt krävs fullgjord arbetspraktik med intyg från extern handledare, samt godkända omdömen på
inlämnade examinationsuppgifter, samt 80 % närvaro på obligatoriska seminarier.

9. Kursvärdering
Studenterna erbjuds möjlighet att såväl skriftligt som muntligt utvärdera kursen. Den skriftliga utvärderingen
sker via Göteborgs universitets elektroniska lärplattform (GUL). Denna ligger till grund för fortsatt
utvecklingsarbete. Resultaten sammaställs och återförs till studenter via GUL.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Praktiken skall vara obetald.
Ansökan ska kompletteras med preliminär praktikplan och nödvändiga högskolepoäng fram till sista
kompletteringsdag för respektive termin.
Under praktikperioden följer studenterna gängse arbetstider på praktikplatsen.
Studenter ordnar i första hand praktikplats på egen hand.
Andra språk än svenska kan förekomma på praktikplatsen.
Studenten har rätt att göra om praktiken en gång om man inte blir godkänd på den del som avser själva
praktikdelen.

