INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

SAP500

Samhällsanalys i praktiken, 30 högskolepoäng

Internship, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för ekonomi och samhälle 2021-01-26 att gälla
från och med 2021-08-29, höstterminen 2021.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi och samhälle
Inplacering

Kursen ges som valbar kurs på grundnivå inom samhällsanalysprogrammet i ekonomisk
historia och kulturgeografi (S1SAP)
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den sökande är antagen till samhällsanalysprogrammet
i ekonomisk historia och kulturgeografi vid Göteborgs universitet, samt att den sökande
slutfört minst 90 hp inom programmet, varav allt från termin 1-2 och minst 30 hp från
termin 3-4.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• kritiskt reflektera över praktikerfarenheten i relation till tidigare utbildning inom
samhällsanalysprogrammet
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Färdigheter och förmåga

• visa förmåga att integrera teoretiska kunskaper och färdigheter med ett specifikt
yrkesområde;
• visa förmåga att sammanställa, analysera och presentera information;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• identifiera och formulera möjliga framtida karriärvägar och behov av vidare
utbildning;
• visa förmåga att hämta ny kunskap från arbetsrelaterad praktik.
Innehåll

Kursen är en handledd praktik vid en organisation i Sverige eller utomlands. Inom
kursen planeras, genomförs och redovisas ett praktikarbete på en arbetsplats med
anknytning till samhällsanalys, ekonomisk historia och/eller
kulturgeografi. Arbetsuppgifterna ska vara av avancerad karaktär och ha relevans för
studentens utbildning och framtida yrkesverksamhet.
Studenten ansvarar själv för att söka en lämplig praktikplats och tillsammans med
organisationen ta fram en plan för praktiken. Praktikplatsen ska godkännas av
kursansvarig vid institutionen för ekonomi och samhälle. Under praktiken gör
studenten arbetsboksanteckningar vilka redovisas i en självreflektionsrapport. Under
kursen utarbetas också en vetenskaplig rapport i vilken problemställningar med
anknytning till praktikarbetet analyseras utifrån relevant vetenskaplig litteratur och
kurslitteratur från tidigare kurser.

Former för undervisning

Undervisningen består av handledd praktik och ett obligatoriskt avslutande
examinationsseminarium.
Handledning sker på praktikplatsen enligt överenskommelse med den handledare som
uppgivits i ansökan om praktikplats. På kursen erbjuds också ett antal schemalagda
gemensamma seminarier. Dessa tillfällen är inte obligatoriska, men ett värdefullt tillfälle
att utbyta erfarenheter från praktiken med sina kurskamrater.
Undervisningsspråk: svenska
En del av undervisningen och kurslitteraturen kan vara på engelska.
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Former för bedömning

För godkänd kurs krävs att studenten deltar i arbetsplatsens olika arbetsuppgifter till
minst 80% under 15 -20 veckor på praktikplatsen; ett inlämnat praktikintyg från
handledare på praktikplatsen; en godkänd skriftlig praktikrapport samt aktivt
deltagande i obligatoriskt avslutningsseminarium.
Examinerande moment/moduler:
1010 Handledd praktik, 0 högskolepoäng
1020 Praktikrapport, 30 högskolepoäng
1030 Avslutningsseminarium, 0 högskolepoäng
Praktikintyget utfärdas av handledaren på arbetsplatsen och ska innehålla uppgifter om
närvaro, utförda arbetsuppgifter samt ett omdöme.
Praktikrapporten består av två delar, en reflektionsdel och en vetenskaplig rapport.
Student som blivit underkänd på hela eller delar av praktikrapporten, men har godkänd
närvaro på praktikmomentet, ges möjlighet att lämna in reviderad rapport för ny
bedömning.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle.
Betyg

På kursen ges något av betygen Utmärkt (A), Mycket bra (B), Bra (C), Tillfredställande
(D), Tillräcklig (E) och Underkänd (F).
För att erhålla godkänt betyg (A-E) på kursen krävs närvaro på obligatoriska moment
samt godkänt resultat på samtliga examinerande moment. Det graderade betyget
baseras på den inlämnade praktikrapporten.
Kursvärdering
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Kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Resultatet och eventuella förändringar i
kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och
till de studenter som ska påbörja kursen.
Övrigt

Studenten ansvarar själv för att söka praktikplats.
Alla eventuella merkostnader i samband med praktiken står studenten för.
Kursen kan ingå i en kandidatexamen som allmänna poäng utanför huvudområdet för
kandidatexamen.

SAP500 Samhällsanalys i praktiken, 30 högskolepoäng / Internship, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

