Samhällsvetenskapliga fakulteten

SGER12, Samhällsgeografi: Praktik i samhällsgeografi, 15
högskolepoäng
Human Geography: Internship in Human Geography, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-03-20 att
gälla från och med 2015-01-18, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen är valbar för studenter på masterprogrammet i samhällsgeografi 120
högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Samhällsgeografi

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
• visa fördjupad praktisk kunskap om verksamheten och rutinerna vid den
organisation där praktiken varit förlagd
• visa fördjupad förståelse om tidigare delar av utbildningen

Färdighet och förmåga
• visa förmåga att kritiskt och självständigt formulera en forskningsfråga om
hanteringen av teoretiska och praktiska aspekter av samhällsgeografi
• visa förmåga att använda lämpliga teorier och metoder för tillämpade studier
• visa förmåga att muntligt och skriftligt förmedla resultaten av lärande- och
forskningsprocesser till olika mottagare inom givna tidsramar
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förmåga att värdera praktiska erfarenheter och deras relationer till teoretisk
kunskap.

Kursens innehåll
Studenten ska tillbringa 10 veckor vid en relevant organisation och kontinuerligt delta
i dess verksamhet med kvalificerade arbetsuppgifter som är relevanta för tillämpad
samhällsgeografi, t ex planering, samt genomföra en självständig undersökning.
Studenten får vägledning och stöd av en handledare som utses av organisationen där
praktiken är förlagd samt en handledare från utbildningen.

Kursens genomförande
Studentens handledare vid praktikplatsen ska avge ett skriftligt omdöme på engelska,
svenska eller annat skandinaviskt språk om praktiken med information om studentens
namn, organisationens namn, tidsperioden för praktiken, studentens arbetsuppgifter
och arbetets kvalitet.
Studenten ska skriva en självständig undersökning om organisationen och dess
verksamhet på engelska, med tydliga hänvisningar till tidigare delar av utbildningen
och kursens lärandemål.

Kursens examination
Den självständiga undersökningen ska diskuteras och examineras vid ett särskilt
seminarium eller vid ett möte med examinatorn.
Om en student underkänns på praktikkursen, och det inte finns särskilda skäl som
talar mot det, ges studenten ytterligare ett tillfälle att genomföra praktiken. Hela
praktikperioden måste göras om och det är studentens eget ansvar att finna 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 och Underkänd. För betyget
Godkänd krävs att studenten uppfyller de mål som anges för kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen ska studenten vara antagen till masterprogrammet i
samhällsgeografi (120 högskolepoäng). Därutöver ska studenten ha fullgjorda
kursfordringar på profilkurs på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng, samt
U 2014/224

3/ 4

avancerad kurs i GIS (geografiska informationsystem) omfattande 15 högskolepoäng
eller avancerad forskningsmetod 15 högskolepoäng.

Övrigt
Det är studentens eget ansvar att hitta en lämplig organisation för praktiken och att
finansiera resor, bostad etc. Överenskommelser med organisation och handledare ska
vara godkända av utbildningsledningen innan praktiken får inledas. Ett särskilt avtal
mellan institutionen och organisationen ska vara undertecknat av samtliga parter
(företrädare för institution, företrädare för organisation och student) innan
praktikplatsen kan godkännas.
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SGER11 Praktik i samhällsgeografi 15
högskolepoäng, SGER22, Praktik i samhällsgeografi 30 högskolepoäng samt SGER21,
Praktik i samhällsgeografi 30 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen SGER12, Samhällsgeografi: Praktik i
samhällsgeografi
Gäller från H14
1401 Samhällsgeografi: Praktik i samhällsgeografi, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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