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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-06-17 att gälla från och med
2008-06-17, höstterminen 2008.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för den praktiska användningen av arkeologiska perspektiv inom
aktuellt praktikområde, 

 

Färdighet och förmåga
kunna reflektera över återkopplingen mellan praktikplatsens arbetsområde och
ett för ämnet relevant kunskapsområde, 
visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera och analysera arkeologens
roll i samhället, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARKN03, Arkeologi och antikens historia: Praktik, 15
högskolepoäng

Archaeology and Ancient History, Work Placement, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Arkeologi och antikens historia A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa insikt i arkeologins roll i samhället, speciellt i förhållande till praktikplatsens
verksamhetsområde, 
kunna diskutera och ta ställning till frågor rörande verksamhetsområdets
kulturhistoriska och vetenskapliga potential. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen genomförs praktiskt arbete på en arbetsplats med relevans för
huvudområdena arkeologi och antikens kultur och samhällsliv. Innehållet av det
praktiska arbetet kan variera dels beroende på den studerandes specialområde, dels
beroende på de olika arbetsplatsernas inriktning. Exempel på praktikplats kan vara
arkiv, museer, förlag, länsstyrelser etc. samt även organisationer som driver projekt
utanför Sverige. Institutionen har det yttersta ansvaret för att anordna en praktikplats.
Den studerande kan även själv ta initiativ till anordnandet av praktikplats.
Praktikplatsen måste i så fall godkännas av kursledningen. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisning sker i form av praktik och obligatoriska seminarier. 

 

Kursens examination
 
Examination sker genom att den studerande på ett tillfredsställande sätt genomför 10
veckors praktik som inkluderar en muntlig och skriftlig redovisning. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs genomgången kurs ARKK01 eller motsvarande
kunskaper. 

 

Övrigt
 

Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med 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 ARKN03, Arkeologi och antikens historia: Praktik
 

Gäller från V09

 
0801   Praktik inkluderande en muntlig och skriftlig redovisning, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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