Samhällsvetenskapliga fakulteten

FKVL01, Freds- och konfliktvetenskap: Arbetslivspraktik, 30
högskolepoäng
Peace and Conflict Studies: Internship, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2014-10-31 att
gälla från och med 2014-11-27, vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som valfri kurs inom kandidatprogrammet i freds- och Konfliktvetenskap,
120 högskolepoäng .
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Freds- och konfliktvetenskap

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

Kursens mål
För att bli godkänd på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
visa fördjupad och praktisk kunskap om organisation och arbetsrutiner på
praktikplatsen

Färdighet och förmåga
visa förmåga att relatera akademiska färdigheter till arbetslivserfarenhet, t ex genom
att koppla samman teori och praktik
visa förmåga att effektivt kunna sammanställa och förmedla resultat av en större
inlärningsprocess i såväl skriftlig som muntlig form inom givna tids- och
utrymmesramar.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa fömåga att reflektera kring och ta ansvar för sin egen arbets- och
inlärningsprocess.
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens i relation till yrkeslivet.

Kursens innehåll
Syftet är att förbereda studenten för ett framtida arbetsliv genom att ge studenten
möjlighet att relatera sina akademiska färdigheter till arbetslivserfarenhet. Den
verksamhetsförlagda praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt
frivilligorganisationer i Sverige eller utomlands. Den huvudsakliga tiden ägnas åt
arbetsuppgifter på praktikplatsen men i kursen ingår flera uppgifter.

Kursens genomförande
Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten under 20 veckor på heltid
arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter och kontinuerligt medverka i det dagliga
arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning.

Kursens examination
Innan praktiken inleds ska handledaren på praktikplatsen utforma en skriftlig
plan
för praktikarbetets genomförande. När praktiken slutförts ska handledaren utfärda ett
intyg med uppgifter om namn och personnummer på studenten, samt var och när
praktiken genomförts. Handledaren ska också bifoga en utvärdering av studentens
arbetsinsats.
Studenten ska efter avslutad praktik dels genomföra en skriftlig utvärdering av sin
praktiktjänstgöring, dels författa en praktikrapport med reflektioner kring mellan
praktik och genomgången utbildning. Praktikrapporten examineras vid ett särskilt
seminarium på institutionen.
Om en student underkänns på praktikkursen, och det inte finns särskilda skäl som
talar mot det, ges studenten ytterligare ett tillfälle att genomföra praktiken.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Som betyg används något av uttrycken godkänd och underkänd. För betyget
godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för kursen.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till kandidatprogrammet i Fredsoch konfliktvetenskap och har avslutat grundkursen och fortsättningskursen i fredsoch konfliktvetenskap, grundkursen i statsvetenskap, samt 30 högskolepoäng i form
av tematiska val inom programmet.

Övrigt
Att anskaffa lämplig praktikplats och att finansiera resor, bosättning m.m. är
studentens eget ansvar. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledaren och
de huvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av examinator. Ansökan om praktik
sker på särskild blankett.
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Prov/moment för kursen FKVL01, Freds- och konfliktvetenskap:
Arbetslivspraktik
Gäller från V15
1401 Praktik, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

