Naturvetenskapliga fakulteten

NGEA51, Naturgeografi: Praktikarbete, 15 högskolepoäng
Physical Geography: Practical Work, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 200706-14 att gälla från och med 2007-07-01, höstterminen 2007.

Allmänna uppgifter
Kursen är en valbar kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i
naturgeografi och ekosystemanalys.Kursen ges även som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
Kursen ges på svenska eller engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Naturgeografi

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

Kursens mål
Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper
och färdigheter; de skall
• ha fått erfarenhet från yrkesverksamhet inom det naturgeografiska arbetsområdet
• kunna kritiskt värdera naturgeografers verksamhet inom det arbetsfält där
praktiken genomförs
• vara förberedda för naturgeografisk yrkesverksamhet

Kursens innehåll
Kursen genomförs inom företag, institution eller myndighet där det förekommer
insamling, bearbetning, analys eller utnyttjande i praktiskt syfte av material och data
från det naturgeografiska ämnesområdet. Praktikarbetet skall omfatta minst 40
arbetsdagar. Dessa kan av praktiska skäl fördelas på mer än en praktikperiod och på
mer än en praktikplats, samt förläggas utanför ordinarie terminstid. Praktikuppgift/N 2007/266
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plats söks/ordnas normalt av studenten själv, men skall vara godkänd av
utbildningsansvarig på institutionen före praktikarbetet påbörjas. Studenten skall
under hela kursperioden ha kontakt med utsedd handledare på praktikplatsen samt
med utbildningsansvarig/kursansvarig på institutionen, så att ömsesidigt utbyte av
erfarenheter och diskussion av aktuella frågor kan ske. Praktikanten skall föra
arbetsbok under praktikperioden.

Kursens genomförande
Kursen planeras och genomförs av den studerande i samråd med kursansvarig och
handledare på arbetsplatsen. Ett planeringsdokument upprättas mellan praktikant och
handledare. Detta dokument skall godkännas av utbildningsansvarig på institutionen.
Praktikanten rapporterar två veckor efter start till kursansvarig om hur praktikperioden
fungerar. Erfarenheter och synpunkter av praktikarbetet redovisas i en kort rapport,
som inlämnas till kursansvarig efter avslutad praktik. Handledaren på arbetsplatsen
intygar skriftligt efter praktikperiodens slut att den studerande genomfört praktiken
på ett fullgott sätt.

Kursens examination
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Betygsgraderna på kursen är godkänd och underkänd.
För godkänt betyg på hela kursen krävs att kursansvarig godkänner såväl den
studerandes skriftliga redogörelse som intyget från handledaren.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs:
Grundläggande behörighet samt 90 hp inom ämnesområdena naturgeografi,
geovetenskap och miljövetenskap med inriktning mot naturgeografi eller 90 hp med
inriktning mot meteorologi och biogeofysik.

Övrigt
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med NGE105 Naturgeografi,
praktik, 10 p.

N 2007/266

3/ 3

Prov/moment för kursen NGEA51, Naturgeografi: Praktikarbete
Gäller från H07
0701 Praktikarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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