Humanistiska och teologiska fakulteterna

CÖSM50, Asienstudier: Kvalificerad yrkespraktik inom
Asienstudier, 30 högskolepoäng
Asian Studies: Qualified Internship in Asian Studies, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-12-18 att gälla från och med 201812-18, vårterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Asienstudier

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Asienstudier

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• genom fördjupad kunskap i Asienstudier kunna visa hur teorier som används kan
tillämpas i praktiken
• med fördjupad kunskap om Asienstudier visa hur arbetsuppgifter med
asienrelaterat innehåll kan bedrivas, utvecklas och förbättras

Färdighet och förmåga
• kunna relatera akademiska färdigheter till yrkesrelaterade arbetsuppgifter
• kunna självständigt finna vetenskapligt förankrade lösningar på ett identifierat
problem
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• kunna självständigt författa en litteraturgenomgång utifrån ett identifierat
kompetensbehov
• kunna tillämpa vetenskapliga undersökningsmetoder i en professionell kontext
• utifrån portföljformatet kunna diskutera hur studenten har bidragit till
praktikplatsens verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera över hur ett akademiskt förhållningssätt kan omsättas i praktiken
• kunna skriftligt och muntligt förhålla sig till och reflektera över sin egen roll på
praktikplatsen
• kunna bedöma sin egen kompetens och identifiera behov av ytterligare kunskap

Kursens innehåll
Kursen är en praktikkurs med syfte att förbereda studenten för ett framtida yrkesliv.
Studenten får möjlighet att relatera sina akademiska färdigheter till yrkesrelaterade
arbetsuppgifter samt möjligheter att etablera kontakter i arbetslivet. Den
verksamhetsförlagda praktiken är förlagd till en arbetsplats i Sverige eller utomlands
med tydlig koppling till huvudområdet Asienstudier.
Praktikperioden ska omfatta minst 16 veckor heltidsarbete. Med stöd av handledning
på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade och varierande
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning i
Asienstudier och under praktiktiden ska studenten ges möjlighet att använda och
utveckla sina kunskaper och färdigheter inom Asienstudier.
Under kursens gång arbetar studenten med en portfölj över genomfört arbete vilket
är en av examinationsuppgifterna inom kursen. Studenten skriver även ett papper
som reflekterar förhållandet mellan teori och praktik. De båda uppgifterna ger
studenten möjlighet att utveckla en förståelse för relationen mellan akademiska
kunskaper och praktisk tillämpning. Arbetet med uppgifterna omfattar minst 4 veckor
heltidsarbete.
Praktikplatsen måste godkännas av den kursansvarige läraren. För att godkännas som
praktikplats måste praktikgivaren skriva under en överenskommelse i enlighet med
institutionens krav på relevanta, varierande och kvalificerade uppgifter inom
Asienstudier.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar om kursen, praktikplanen,
arbetsportföljen och reflektionspappret. Avslutande seminarium där studentens
examinationspapper ventileras. Närvaro på praktikplatsen samt deltagande i de
introducerande föreläsningarna och redovisningsseminarier är obligatoriskt. Studenten
förväntas i första hand själv hitta en lämplig praktikplats och formulera ett uppdrag i
samråd med arbetsplatsen och Centrum för öst- och sydöstasienstudier.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger.
Frånvaro från obligatoriskt seminarium kompenseras med en uppgift enligt ansvarig
lärares anvisningar.
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Kursens examination
Kursen examineras genom
•
•
•
•

en praktikplan som lämnas in i början av praktikperioden (1 hp)
en litteraturöversikt (3 hp)
en portfölj över genomfört arbete efter att praktikperioden avslutats (8 hp)
ett intyg om genomförd praktik och de arbetsuppgifter som studenten genomfört
(13 hp)
• ett reflektionspapper, som beskriver studentens arbetsuppgifter, förhållandet
mellan teori och praktik samt en reflektion över sina insatser erfarenheter under
praktiken efter att praktikperioden avslutats (5 hp)
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på samtliga examinerande
moment.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Masterutbildning i Asienstudier, 120 högskolepoäng, eller
motsvarande.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande engelska 6/B från svenskt
gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.
Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges.

Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Centrum för öst- och sydöstasienstudier
2. Det är studentens ansvar att hitta en praktikplats och att finansiera eventuell
boende- och resekostnader m.m.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen CÖSM50, Asienstudier: Kvalificerad yrkespraktik
inom Asienstudier
Gäller från V19
1901 Praktikplan, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1902 Litteraturöversikt, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1903 Portfölj över genomfört arbete, 8,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1904 Genomförd praktik, 13,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1905 Reflektionspapper, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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