Ekonomihögskolan

MGTV03, Management: Internationellt verksamhetsförlagd
utbildning, 30 högskolepoäng
Management:International Traineeship, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2018-05-21 och senast reviderad 2019-01-22 av Studierektor vid Företagsekonomiska
institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-01-22,
vårterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som alternativ kurs på avancerad nivå, i management. Kursen kan
endast läsas inom masterprogrammet Master in Management.
Kursen är enbart avsedd för studenter som ska vistas utomlands under sin
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Organisationen som tillhandahåller VFU kan
vara nationell som till exempel en ambassad, men själva den verksamhetsförlagda
utbildningen ska genomföras utomlands.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Management

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

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:

Kunskap och förståelse
• Har kunskap och förståelse inom de områden den verksamhetsförlagda
utbildningen inbegriper, inbegripet områdets vetenskapliga grund och tillämpliga
metoder
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• Ha perspektiv på och fördjupad förståelse för tidigare genomgången utbildning

Färdighet och förmåga
• Tillämpa teorier och modeller inom de områden den verksamhetsförlagda
utbildningen inbegriper
• Visa prov på förståelse för vilka teorier och metoder som är relevanta för att ta sig
an de områden som den verksamhetsförlagda utbildningen inbegriper
• Har förmåga att självständigt och i samarbete med andra identifiera, formulera
och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
• Genomföra analyser och utredningar av relevanta problem och frågeställningar,
vilket inkluderar hela processen från problemformulering via
informationsinsamling till analys och slutsatser
• Skriftligt och muntligt presentera och diskutera frågeställningar och situationer i
dialog med olika grupper
• Tillägna sig förmågan att självständigt arbeta med företagsekonomiska
arbetsuppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Inom ramen för kursen visa förmågan att göra bedömningar med hänsyn till
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
• Visar förmåga att förstå kunskapens roll i samhället och människors ansvar förhur
den används.

Kursens innehåll
Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten på heltid arbeta med
kvalificerade arbetsuppgifter och kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning i företagsekonomi.
Kursens ämnesinriktning inom ämnet företagsekonomi och det specifika
kursinnehållet varierar beroende på studentens val av praktikplats och tillhörande
arbetsuppgifter.

Kursens genomförande
Endast handledning av den externa handledaren på praktikplatsen förekommer.
Studenten förväntas lägga ner en arbetsinsats som sammanlagt motsvarar
heltidsarbete.

Kursens examination
Examinationen sker genom att praktikhandledaren där den verksamhetsförlagda
utbildningen genomförs utfärdar ett intyg (praktikhandledarutvärdering, blanketten
finns på kurssidan) med uppgifter om namn och personnummer på studenten som
genomfört utbildningen, var den verksamhetsförlagda utbildningen genomförts,
under vilken tidsperiod utbildningen genomförts och vilka huvudsakliga
arbetsuppgifter studenten haft. Det ska vidare framgå i vilken omfattning studenten
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ifråga varit närvarande vid arbetsplatsen.
För att den verksamhetsförlagda utbildningen ska godkännas krävs dessutom att
studenten sänder in sin utvärdering (studentutvärdering, blanketten finns på
kurssidan). Dessutom ska studenten lämna en skriftlig rapport i enlighet med särskilda
anvisningar.
För att erhålla betyg på kursen ska samtliga moment erhålla ett godkänt betyg.
Handledarutvärdering eller studentutvärdering som erhållit ett underkänt betyg kan
inte kompletteras till ett godkänt betyg. Studentens skriftliga rapport som erhållit ett
underkänt betyg kan kompletteras till ett godkänt betyg.
Det är studentens ansvar att begärd examination lämnas till examinator senast fyra
veckor efter avslutad praktik.
Eventuella kompletteringar till ett godkänt betyg ska göras senast terminen efter
genomgången praktikplats. Observera att efter det kan du erhålla intyg endast på de
examinationsmoment som du är klar med.

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.
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat.

Förkunskapskrav
För behörighet till kursen krävs en kandidatexamen samt avslutade kurser om minst
45 hp inom programmet.
För att kunna bli antagen till kursen krävs att studenten kan uppvisa dokument som
styrker att studenten tilldelats praktikplats omfattande en termin där den
verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras utomlands. Den
verksamhetsförlagda utbildningen kan t ex genomföras vid handelskontor, konsulat,
NGO eller företag. Organisationen/företaget kan ha sin bas i Sverige, som t ex en
ambassad, men själva praktiken ska genomföras utomlands.

Övrigt
Begränsning giltighetstid: Kursen får endast genomgås innan studenten har tagit ut
examen i det masterprogram till vilket studenten söker till kursen.
Begränsningar: Att anskaffa lämplig praktikplats och att finansiera resor, försäkringar,
bosättning m.m. är studentens eget ansvar. Erbjudandet om praktikplats ska vara
skriftligt.
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Student som är registrerad på en av kurserna MGTV01 eller MGTV03 och söker till
ytterligare en VFU-kurs ska, för att bli behörig till kursen, ha en annan praktikplats
och andra arbetsuppgifter än på den först registrerade VFU- kursen.
Innan antagning till kursen genomförs och praktiken påbörjas ska praktikplatsen,
handledaren och de huvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av kursansvarig.
Antagning till kursen: Kursen ges en gång per termin. Ansökan till kursen MGTV03
Verksamhetsförlagd utbildning, sker på särskild blankett, blanketten praktikavtal, som
finns tillgänglig via kurssidan i live@lund.
Övergångsbestämmelser: Kursen MGTV03 överensstämmer med kurserna
MGTV01. En av dessa kurser kan ingå i en examen.
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Prov/moment för kursen MGTV03, Management: Internationellt
verksamhetsförlagd utbildning
Gäller från H19
1901 Inlämningsuppgift, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

