FAKULTETSKANSLIET FÖR SAMHÄLLSVETENSKAP

SF1400 Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig
inriktning, 30 högskolepoäng
Qualified Work Placement with a Social Science Perspective, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-03-16 och
senast reviderad 2018-06-18 av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2018-07-01, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Fakultetskansliet för samhällsvetenskap
Inplacering

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

Fördjupning

-

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 150 högskolepoäng på grundnivå. Av dessa måste 90
hp inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 hp på kandidatnivå vara i något av
ämnena/huvudområdena arbetsvetenskap, Europakunskap, globala studier, globala
utvecklingsstudier, humanekologi, internationella relationer, medie- och
kommunikationsvetenskap, offentlig förvaltning, personalvetenskap, psykologi,
socialantropologi, socialt arbete, sociologi eller statsvetenskap.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

- Kritiskt reflektera över praktikerfarenheterna och analysera den tidigare
samhällsvetenskapliga utbildningens roll i det praktiska arbetet.
- Pröva och granska samhällsvetenskapliga kompetensers angelägenhet och relevans i
framtida yrkesroll.
Färdigheter och förmåga

- Kritiskt och systematiskt integrera sina samhällsvetenskapliga teoretiska och
metodologiska kunskaper med ett specifikt verksamhetsområde.
- Planera och genomföra arbetsuppgifter inom den verksamhet till vilken praktiken är
förlagd samt utvärdera sitt eget bidrag till denna verksamhet.
- Genomföra minst en skriftlig fördjupande kvalificerad praktikuppgift självständigt
inom verksamhetsområdet.
- Självständigt sammanställa en skriftlig rapport inom angivna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Visa förmåga att självständigt inhämta relevant ny kunskap från ett specifikt
verksamhetsområde.
- Självständigt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att
utveckla sin kompetens.
Innehåll

Praktiken omfattar en termin (20 veckor) och fullgörs under terminstid varav 17 veckor
utgör praktik och tre veckor arbete med examinationsuppgifter. Kursen ger studenten
möjlighet att aktivt arbeta med samhällsfrågor inom olika verksamheter som t.ex.
statliga och kommunala myndigheter, frivilliga organisationer och företag. Studenten
skall själv söka en lämplig praktikplats. Det är viktigt att arbetsuppgifterna under
praktiken är av relevant och avancerad karaktär och relaterar till studentens
samhällsvetenskapliga utbildning.

Former för undervisning

Praktiktjänstgöring och seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
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Former för bedömning

Kursen examineras genom
- En praktikrapport, vilken bl a analyserar praktiken och dess förhållande till studentens
tidigare utbildning.
- Två mindre skriftliga uppgifter som skickas in under pågående praktik, vilka relaterar
till studentens pågående praktik och tidigare utbildning.
- En praktikuppgift, som utgör ett skriftligt exempel på kvalificerad fördjupande
arbetsuppgift med en omfattning om minst 60 timmar av praktiktiden, som dels ska
godkännas av handledaren, dels av praktiksamordnaren och som ska inlämnas i
original.
- Närvaro på praktikplatsen under hela praktikperioden samt att praktiken genomförts
enligt överenskommelse, vilket intygas i handledarrapport som inlämnas i original.
- Deltagande i obligatoriskt slutseminarium där studenternas praktikrapporter utgör
grund för gruppdiskussioner samt en kortare redovisning av
gruppdiskussionsresultaten.
Studerande som underkänts på praktikrapport och praktikuppgift har rätt att undergå
förnyat prov för att få godkänt betyg. Studerande som underkänts två gånger på samma
examination har rätt att begära att annan examinator utses. En sådan begäran ställs till
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och skall vara skriftlig. Studerande som
underkänts på själva praktikdelen och därmed inte kunnat lämna in en
handledarrapport har rätt att göra om praktiken ytterligare en gång om särskilda skäl
föreligger.
Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla betyget Godkänd på kursen ska samtliga examinationer vara
genomförda och getts betyget G:
-en skriftlig praktikrapport
-två mindre skriftliga uppgifter
- en skriftlig praktikuppgift
- en handledarrapport
- närvaro vid obligatoriskt slutsemiarium

Kursvärdering

Studenterna erbjuds möjlighet att, såväl skriftligt som muntligt, utvärdera kursen. Den
skriftliga kursutvärderingen sker via GUL. Kursutvärderingen ligger till grund för det
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kontinuerliga utvecklingsarbetet av kursen. Resultatet av kursutvärderingen kommer att
sammanställas skriftligen och återföras till studenterna samt även göras tillgängligt för
framtida studenter via GUL.
Övrigt

- Förtur ges till studenter som har sökt kursen senast sista anmälningsdag samt
inkommit med en praktikplan senast sista dag för komplettering av betyg och intyg
inför ansökan hösttermin respektive vårterminen. Planen ska vara signerad av
handledare på praktikplatsen och uppnå kriterier för godkänd praktikplan. Information
och mall för praktikplan finns på
https://studentportal.gu.se/minastudier/samfak/praktik/
- Samhällsvetenskapliga fakulteten har som krav att det ska finnas en handledare på
praktikplatsen som har relevant kompetens för handledning av praktikant.
- Under praktikperioden följer studenterna gängse arbetstider på praktikplatsen.
- Om Utrikesdepartementet (UD) avråder från resa till specifikt land/område så gäller
denna avrådan.
- Andra språk än svenska kan förekomma på praktikplatsen.
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