Samhällsvetenskapliga fakulteten

PARN05, Kvalificerad yrkespraktik inom personal- och
arbetslivsområdet, 15 högskolepoäng
Qualified Work Practice Internship in HRD, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2010-06-10 att
gälla från och med 2010-09-01, höstterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Sociologi

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

Psykologi

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

Pedagogik

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

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten
• visa kunskap om hur beteendevetenskapliga och arbetsrättsliga teorier kan
tillämpas i praktiken
• visa en fördjupad förståelse för hur arbete bedrivs inom ramen för det
professionella området personal- och arbetsliv
• kunna tillämpa beteendevetenskapliga och arbetsrättsliga metodkunskaper i
praktiken
• kunna reflektera över sin praktik och den organisatoriska och professionella
kontext inom vilken den ingår
• visa insikt i etiska frågeställningar i relation till sin profession
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin
kompetens i relation till arbetslivet.
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Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att genomföra kvalificerad yrkespraktik
inom personal och arbetslivsområdet.
Kursen innefattar kvalificerat praktikarbete inom det personal- och arbetslivsrelaterade området och kan genomföras inom offentlig, privat eller frivilligorganisationer i Sverige. Praktiken ska omfatta varierande uppgifter i den dagliga
verksamheten samt ett specialprojekt som bestämts i samarbete mellan studenten
samt organisationens och universitetets handledare. Arbetsuppgifterna ska ha
anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är
förlagd ges möjlighet att under handledning använda och utveckla tidigare inhämtade
kunskaper och färdigheter inom personal- och arbetslivsområdet.

Kursens genomförande
Kursen består av praktik.

Kursens examination
Examination sker dels i form av en lärjournal bestående av beskrivning och reflektion
över aktiviteter under praktiktiden, dels i form av en rapport över det specialprojekt
som studenten genomfört under praktiken.
Möjlighet till omprov erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter
överenskommelse med examinator. Ytterligare ett provtillfälle erbjuds vid ett senare
tillfälle.
Om en student misslyckas med att fullfölja praktiken ges ytterligare en möjlighet att
fullfölja den. I detta fall måste hela praktiken göras om. Det är studentens eget ansvar
att ordna en ny praktikplats.
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 eller underkänd.
För betyget godkänd krävs fullgjord praktik samt att studenten uppfyller de mål som
angivits under kursens mål.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med inriktning mot personal- och
arbetslivsfrågor eller motsvarande samt godkända kurser inom ramen för
masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor motsvarande 60 högskolepoäng.
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Övrigt
Kursplanen är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2010-04-22.
Studenten anordnar själv sin praktikplats och tilldelas handledare såväl i
organisationen som från programmet. Finansiering av eventuella resor och bostad är
studentens eget ansvar. Efter ansökan till kursen kontaktar studenten kursansvarig
lärare. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledaren och de huvudsakliga
arbetsuppgifterna godkännas av examinator.
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Prov/moment för kursen PARN05, Kvalificerad yrkespraktik inom personaloch arbetslivsområdet
Gäller från H10
1001 Kvalificerad yrkespraktik inom pers- o arbetslivsomr, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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