Samhällsvetenskapliga fakulteten

STVL01, Statsvetenskap: Praktik, 30 högskolepoäng
Political Science: Internship, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2007-03-01 att
gälla från och med 2007-11-21, höstterminen 2007.

Allmänna uppgifter
Praktiken är en valfri kurs inom pol. kand.-programmet.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Statsvetenskap

GXX, Grundnivå, kurs/er som inte kan
klassificeras

Kursens mål
För att bli godkänd på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
ha fördjupad och praktisk kunskap om organisation och arbetsrutiner på
praktikplatsen.
ha perspektiv på och fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning.

Färdighet och förmåga
kunna formulera ett förvaltningspolitiskt problem och aktivt välja och använda
relevanta redskap för att lösa detta problem.
effektivt kunna sammanställa och förmedla resultat av en större inlärningsprocess i
såväl skriftlig som muntlig form inom givna tids- och utrymmesramar.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna reflektera kring och ta ansvar för sin egen arbets- och inlärningsprocess.

Kursens innehåll
Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten under 20 veckor på heltid
arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter och kontinuerligt medverka i det dagliga
arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning.

Kursens genomförande
Kursens examination
Examinationen sker genom att handledaren på praktikplatsen utfärdar ett intyg med
uppgifter om namn och personnummer på studenten som genomfört praktiken, var
praktiken genomförts, under vilken tidsperiod praktiken genomförts, vilka
huvudsakliga arbetsuppgifter praktikanten haft. För att praktiken ska godkännas krävs
dessutom att såväl handledare som praktikant insänder var sin utvärdering.
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.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till pol. kand.-programmet och
har avslutade kurser omfattande minst 120 högskolepoäng varav minst 30
högskolepoäng i nationalekonomi och 90 högskolepoäng i statsvetenskap inklusive
godkänt examensarbete för kandidatexamen.

Övrigt
Att anskaffa lämplig praktikplats och att finansiera resor, bosättning m.m. är
studentens eget ansvar. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledaren och
de huvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av examinator. Ansökan om praktik
sker på särskild blankett.
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Prov/moment för kursen STVL01, Statsvetenskap: Praktik
Gäller från H07
0601 Praktik, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

