Samhällsvetenskapliga fakulteten

HEKN26, Humanekologi: Praktik, 30 högskolepoäng
Human Ecology: Internship, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för kulturgeografi och
ekonomisk geografi 2016-12-06 och senast reviderad 2018-06-05 av Styrelsen för
institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i humanekologi – kultur, makt
och hållbarhet (SAHEK), 120 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Humanekologi

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

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• visa fördjupad praktisk kunskap om verksamheten och rutinerna vid den
organisation eller motsvarande där praktiken varit förlagd,

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att relatera akademiska färdigheter till yrkesrelaterad
arbetsuppgifter, genom att reflektera över samband mellan teori och praktik,
• visa förmåga att applicera och motivera användandet av lämpliga teorier och
metoder för tillämpade studier,
• visa förmåga att i tal och skrift analysera hur arbetet på praktikarbetsplatsen kan
kopplas till tidigare genomgångna kursers innehåll vad avser teorier, metoder och
annan relevant kunskap för humanekologi,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att reflektera över förhållandet mellan innehållet i tidigare utbildning
och de arbetsuppgifter som utförs på praktikplatsen,
• visa förmåga att reflektera kring och ta ansvar för den egna arbets- och
inlärningsprocessen.

Kursens innehåll
Kursen förbereder studenten för ett framtida arbetsliv genom att ge studenten dels
möjlighet att relatera sina akademiska färdigheter till yrkesrelaterade arbetsuppgifter
och dels möjlighet att etablera kontakter med potentiella arbetsgivare. Den
verksamhetsförlagda praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt
frivilligorganisationer, i Sverige eller utomlands.
Praktiken ska omfatta 20 veckors (en termins) arbete på heltid, inklusive tid för att
skriva examinationsuppgifter. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska
studenten arbeta med kvalificerade och varierade arbetsuppgifter av både strategisk
och operativ karaktär. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till masterprogrammet i
humanekologi och hållbarhetspolitik. Studenten ska på den plats praktiken är förlagd
till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och
färdigheter från utbildningen.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom handledning på arbetsplatsen samt ett avslutande
seminarium. Under kursen har student löpande kontakt med kursansvarig. Studentens
handledare vid praktikplatsen ska efter praktiken avge ett skriftligt intyg på engelska
eller svenska om praktiken med information om studentens namn, namnet på
organisationen eller motsvarande, tidsperioden för praktiken, studentens
arbetsuppgifter och arbetets kvalitet. Skriftlig dokumentation om studentens arbete
ska bifogas intyget.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Examination består av skriftliga inlämningsuppgifter.
Om en student underkänns på praktikkursen, ges studenten ytterligare ett tillfälle att
genomföra praktiken. Hela praktikperioden måste göras om och det är studentens
eget ansvar att finna en ny praktikplats.
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.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för
kursen. Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfodringar om 52,5 högskolepoäng från
masterprogrammet i humanekologi – kultur, makt och hållbarhet (SAHEK), 120
högskolepoäng.

Övrigt
Att anskaffa lämplig praktikplats och att finansiera resor, bosättning m.m. är
studentens eget ansvar. Innan praktiken påbörjas ska praktikavtal skrivas mellan
praktikplats och kursansvarig samt de huvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av
kursansvarig.
Kursen kan inte ingå i examen med HEKN10, Human Ecology: Practical Application
(15 högskolepoäng), HEKN15, Human Ecology: Practical Application (15
högskolepoäng), HEKN20, Human Ecology: Practical Application (30 högskolepoäng)
eller HEKN25, Human Ecology: Practical Application (30 högskolepoäng).
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Prov/moment för kursen HEKN26, Humanekologi: Praktik
Gäller från H17
1601 Practical Application, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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