INST FÖR NATIONALEKONOMI MED STATISTIK

SMG401

Samhällsvetenskaplig miljöpraktik, 30 högskolepoäng

Applied Work in Environmental Social Science, 30 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för nationalekonomi med statistik 2017-08-31
att gälla från och med 2017-08-31, höstterminen 2017.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Inst för nationalekonomi med statistik
Inplacering

Kursen är grundläggande och ges som valbar kurs inom Samhällsvetenskapligt
miljövetarprogram.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
(S1SML) och 2) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SMI)
Huvudområde

Fördjupning

Miljövetenskap

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 högskolepoäng på grundnivå på
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• Kritiskt reflektera över den egna kompetensen kopplat till den framtida yrkesrollen
i relation till den erhållna praktiska erfarenheten från praktikarbetet.
• Utifrån de praktiska erfarenheterna från praktikarbetet kritiskt granska teoretiska
begrepp och kunskaper som förvärvats i föregående kurser inom programmet.

Färdigheter och förmåga

• Inom givna tidsramar självständigt genomföra en skriftlig fördjupande kvalificerad
praktikuppgift inom verksamhetsområdet.
• Redogöra för hur teoretiska kunskaper har kunnat omsättas i praktiken.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Visa på ett självständigt förhållningssätt under praktikmomentet samt i sin
skriftliga praktikrapport.
• Visa förmåga att hantera etiska frågeställningar inom ramen för det valda
praktikområdet.
Innehåll

Studenten skall själv söka praktikplats. Denna skall godkännas av kursansvarig före
praktikperiodens början.
Praktikplatsen skall företrädelsevis vara förlagd utomlands såsom exempelvis på svensk
ambassad eller vid internationell orgainsation som FN, FAO, OECD, EU eller
liknande.
Inom kursens ram planeras, genomförs och redovisas ett praktikarbete på en arbetsplats
med anknytning till den studerandes miljövetenskapliga utbildning. Praktiken omfattar
en termin (20 veckor) och fullgörs under terminstid varav 17 veckor utgör praktik och
tre veckor arbete med examinationsuppgifter. Kursen kan endast läsas då det finns ett
krav från verksamheten där praktiken är förlagd på att praktiken löper över en hel
termin. I de fall detta krav inte finns hänvisas till kursen SMG400, 15 hp.
Kursen ger studenten möjlighet att aktivt arbeta med miljövetenskapliga frågor inom
verksamheter som t ex myndigheter och organisationer utomlands. Det är viktigt att
arbetsuppgifterna under praktiken är av relevant och avancerad karaktär och relaterar
till studentens samhällsvetenskapliga miljövetarutbildning.
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Under praktiken gör studenten arbetsboksanteckningar vilka redigeras och redovisas i
en självreflektionsrapport. Under praktiken 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

Praktiktjänstgöring och webbaserade seminarier.
De av kursansvarig ledda seminariernas syfte är att under praktikkursens gång utbyta
erfarenheter, erbjuda handledning och stämma av praktiken mot kursens lärandemål.
Dessa möten är obligatoriska. Student som inte kan delta förväntas inkomma med
skriftlig uppdatering från rapportarbetet.
Former för bedömning

För godkänd kurs krävs 17 veckors praktiskt arbete på praktikplatsen med lägst 80%
närvaro, praktikintyg från handledare/arbetsledare på praktikplatsen, deltagande i
seminarier samt av kursansvarig godkänd skriftlig praktikrapport. Praktikrapporten
består av två delar, en reflektionsdel och en vetenskaplig analys.
Praktikintyget utfärdas av handledaren på arbetsplatsen och ska innehålla uppgifter om
närvaro, faktiskt utförda arbetsuppgifter samt ett omdöme.
Student som får underkänt på vetenskaplig- och/eller självreflektionsrapport men
har godkänd närvaro vid praktik kan lämna in reviderad rapport för ny bedömning.
Om den reviderade rapporten blir godkänd och givet att detta sker inom ett år från att
kursen påbörjats erhåller studenten betyget godkänd.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
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Betyg

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

Studenterna erbjuds möjligheten att skriftligt och/eller muntligt utvärdera 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.
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