Humanistiska och teologiska fakulteterna

RETD02, Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 15
högskolepoäng
Rhetoric: Qualified Work Practice Internship, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-06-04 och senast reviderad
2017-04-25 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-04-25,
höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Ämne: Retorik
Kursen ges som fristående kurs. Kursen är en verksamhetsförlagd utbildning på heltid.
Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på andra skandinaviska språk och engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

-

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för hur retoriska färdigheter och retoriska perspektiv kan
användas i yrkeslivet,

Färdighet och förmåga
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• kunna tillämpa retoriska analysmetoder i en professionell kontext,
• kunna sammanställa, analysera och presentera information i form av en
praktikrapport,
• kunna utföra yrkesrelaterade arbetsuppgifter med retorikteoretisk förankring,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna muntligt förhålla sig till praktiken, yrkesrollen och arbetsplatsen ur ett
retorikteoretiskt perspektiv,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och sitt behov av att utveckla
sin kompetens i relation till yrkeslivet.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att ge studenten en yrkesförberedande praktik där den teoretiska
delen av ämnet retorik kopplas till praktisk yrkesverksamhet. Kursen innefattar
praktikarbete med retorisk inriktning och kan utföras inom offentlig eller privat
verksamhet samt frivilligorganisationer i Sverige eller utomlands. Med stöd av
handledning på praktikplatsen ska studenten arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter
och medverka i det dagliga arbetet. Studenten ska på den plats praktiken är förlagd
till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och
färdigheter i retorik.

Kursens genomförande
Att ordna praktikplats samt att finansiera resor, bostad, m.m. är studentens eget
ansvar. Efter ansökan till kursen kontaktar studenten kursansvarig lärare. Innan
praktiken påbörjas ska kursansvarig lärare godkänna praktikplatsen, handledaren och
de huvudsakliga arbetsuppgifterna under praktiken.
Studenten ska inledningsvis presentera praktikplats och praktikplan för kursledaren.
Under praktiktiden krävs minst 80 % närvaro på arbetsplatsen. Studenten ska
avslutningsvis skriva en praktikrapport som presenteras muntligt vid ett seminarium.

Kursens examination
Examination sker genom en praktikrapport (ca 5 sidor) som författas individuellt och
som granskas vid ett seminarium samt genom att handledaren på praktikplatsen
utfärdar ett intyg med uppgifter om praktiken och de arbetsuppgifter som studenten
genomfört.
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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 150 högskolepoäng i avslutade kurser, varav 90
högskolepoäng i retorik inklusive godkänt examensarbete för kandidatexamen i
retorik eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kommunikation och medier.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen RETD02, Retorik: Kvalificerad yrkespraktik
Gäller från V12
1201 Kvalificerad yrkespraktik, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

