Samhällsvetenskapliga fakulteten

KRIA36, Kriminologi: Arbetslivspraktik, 30 högskolepoäng
Criminology: Working Life Internship, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogram i kriminologi 201901-14 att gälla från och med 2019-01-14, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen kan läsas som en valfri kurs under femte terminen på kandidatprogrammet i
kriminologi
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Rättssociologi

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

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för
- sambandet mellan teori och praktik inom ett kriminologiskt område.
- hur kriminologiska analyser kan vara användbara i en specifik arbetsrelaterad
situation.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten visa
- färdighet och förmåga att självständigt formulera och bedriva en kriminologisk
analys, kritiskt värdera samt presentera denna på ett kvalificerat sätt.
- färdighet och förmåga att analysera och kritiskt värdera praktikplatsens organisation,
samhällsorganisatoriska plats samt arbetsuppgifter och rutiner.
- färdighet och förmåga att tillämpa teoretiska och metodologiska kunskaper i
yrkeslivet.
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- färdighet och förmåga att samla in, presentera och analysera information ur ett
kriminologiskt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten visa förmåga att
- identifiera behov av ytterligare kunskap som kan öka studentens kompetens i
förhållande till yrkeslivet.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till kommande arbetsliv samt
att koppla samman teoretiska och metodologiska kunskaper i kriminologi med en
praktisk verksamhet.
Vidare syftar kursen till att ge studenten erfarenheter och lärdomar som är av
betydelse för såväl kommande studier som yrkesverksamhet.

Kursens genomförande
Praktiken genomförs inom den offentliga eller privata sektorn eller inom en
frivillighetsorganisation i Sverige eller utomlands. Under praktiken ska studenten
genomföra en självständig praktikuppgift av kriminologisk relevans. Den specifika
praktikuppgiften kan variera och kan exempelvis innebära att granska en rapport,
genomföra en mindre utredning eller tillverka en informativ broschyr. Vidare ska
studenten medverka i det dagliga arbetet och ta del av varierande arbetsuppgifter
med stöd av en handledare på arbetsplatsen.
Det är studentens ansvar att ordna en praktikplats samt att finansiera resor och
bostad under studietiden. Studenten får inte erhålla lön ifrån praktikplatsen. För att bli
registrerad till kursen krävs att praktikplatsens handledare och de huvudsakliga
arbetsuppgifterna har godkänts av kursansvarig lärare.
Undervisning sker genom en introducerande campusföreläsning, och övningar i form
av nätbaserade seminarier. Deltagande i undervisningen är obligatorisk.
Praktikperioden löper över 20 veckor, varav 16 veckor ska genomföras på
praktikplatsen. Undervisningsdelen med inlämningsuppgifter, seminarier samt ett
avslutande seminarium med presentation av kursdeltagarnas praktikrapporter
omfattar 4 veckor. Praktikdelen motsvarar 24 högskolepoäng och undervisningsdelen
6 högskolepoäng.

Kursens examination
Examination sker löpande genom inlämningsuppgifter och nätbaserade seminarier,
samt en praktikrapport som presenteras muntligt och skriftligt vid ett
campusseminarium.
För att examineras på kursen krävs vidare ett intyg från praktikplatsens handledare
med uppgifter om närvaro samt genomförda arbetsuppgifter.
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I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut erbjuds minst två ytterligare
provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfälle
men i enlighet med då gällande kursplan.
Om en student misslyckats med att genomföra praktikperioden ska han/hon få
ytterligare en möjlighet att genomföra praktiken. Hela praktikperioden måste
genomföras på nytt. Studenten ansvarar själv för 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.
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 fullföljer praktikperioden med minst 80
procents närvaro, fullföljer samtliga examinationsuppgifter samt uppfyller de
lärandemål som anges för kursen.

Förkunskapskrav
För behörighet till kursen krävs fullgjorda kursfordringar för termin 1-3 på
Kandidatprogrammet i Kriminologi.
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Prov/moment för kursen KRIA36, Kriminologi: Arbetslivspraktik
Gäller från H19
1901 Inlämningsuppgift 1, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1902 Inlämningsuppgift 2, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1903 Inlämningsuppgift 3, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1904 Inlämningsuppgift 4, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1905 Inlämningsuppgift 5, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1906 Inlämningsuppgift 6, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

