INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED
STATISTIK

SMG700

Samhällsvetenskaplig hållbarhetspraktik, 15 högskolepoäng

Applied Work in Environmental Social Science, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för nationalekonomi med statistik 2021-01-12
och senast reviderad 2021-01-12. Den reviderade kursplanen gäller från och med 202101-18, vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik
Inplacering

Kursen ges även som fristående kurs.
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 från utbildning
inom miljö- och hållbarhetsområdet.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

Fördjupade och kompletterande kunskaper inom arbetsområdet hållbar utveckling och
samhällsvetenskaplig miljövetenskap.
Färdigheter och förmåga

Erfarenhet av yrkesverksamhet inom ett miljövetenskapligt arbetsområde.
Förmåga att självständigt planera och utföra ett praktikarbete.
Förmåga sammanställa, analysera och presentera information.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och att utveckla
sinkompetens i relation till yrkeslivet
Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att minst ett av kursens
lärandemåltydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs
universitets fastställdakriterier för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även
kursens huvudsakliga fokus.
Innehåll

Inom kursens ram planeras, genomförs och redovisas ett praktikarbete på en arbetsplats
med anknytning till den studerandes samhällsvetenskapliga utbildning.
Kursen ger studenten möjlighet att aktivt arbeta med miljö- eller hållbarhetsfrågor inom
verksamheter som t ex myndigheter, organisationer och företag i Sverige eller
utomlands. Det är viktigt att praktiken relaterar till studentens utbildningsområde.
Handelshögskolan har ingen skyldighet att tillhandahålla praktikplatser.
Studenten skall själv söka praktikplats. Studenten formulerar i samråd med handledare
på praktikplatsen en praktikplan där huvudsaklig praktikuppgift beskrivs. Denna skall
godkännas av kursansvarig före praktikperiodens början.
Det praktiska arbetet utförs under 8 veckor.
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.
Därefter skall en rapport utarbetas i vilken problemställningar från praktikarbetet
analyseras utifrån relevant kurslitteratur från tidigare kurser.
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Former för undervisning

Studenten deltar i arbetsplatsens olika arbetsuppgifter till minst 80% under 8 veckor.
Innan praktikstart skall studenten i samråd med praktikplatshandledare inkommit med
en praktikansökan där huvudsaklig praktikuppgift formulerats. Praktikansökan ska
godkännas av kursansvarig.
Kursansvarig genomför tre obligatoriska undervisningstillfällen under kursens gång.
Former för bedömning

För att godkännas krävs 8 veckors praktiskt arbete på praktikplatsen med lägst 80%
närvaro, godkänt omdöme från handledare/arbetsledare på praktikplatsen samt av
kursansvarig godkänd skriftlig självreflektionsrapport och skriftlig vetenskaplig
rapport.
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 Godkänd (G) och Underkänd (U).

Kursvärdering
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Vid sista undervisningstillfället utväderas kursen muntligen. Studenter erbjuds
möjligheten att skriftligt 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.

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 vårtermin och inför sommarkurs. Planen ska vara signerad av
handledare på praktikplatsen och uppnå kriterier för godkänd praktikplan. Den ska
beskriva den huvudsakliga praktikuppgiften samt start- och slutdatum. Det är viktigt
att praktikuppgifter relaterar till miljö- och hållbarhetsfrågor. Mall för praktikplan
finns på kursens hemsida.
Praktikplanen ska godkännas av kursansvarig före praktikperiodens början.
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