Ekonomihögskolan

EKHK17, Economic History: Field Work/Internship and
Research Overview, 15 högskolepoäng
Economic History: Field Work/Internship and Research Overview,
15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Ekonomisk-historiska institutionen
2011-10-06 att gälla från och med 2011-10-06, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för kandidatexamen i utvecklingsstudier med huvudämne i
ekonomisk historia.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Ekonomisk historia

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

Kursens mål
På ett övergripande plan syftar kursen till att ge studenten grundläggande kunskaper
och förståelse för utvecklingsprocessen. Specifikt förväntas studenten att kunna:

Kunskap och förståelse
• visa grundlig kunskap om:
a. verksamheten och arbetsrutiner inom den organisation där praktiken äger rum
b. sammanhanget där fältarbete utförs eller
c. problemområdet för skrivbordsstudien
• visa prov på kunskaper som har inhämtats genom arbetet med
utvecklingsrelaterade frågor
• visa kunskap om ekonomiska, organisatoriska, politiska och teknologiska trender
inom utvecklingsstudier
• visa djupare förståelse för tidigare delar av utbildningen inom programmet
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Färdighet och förmåga
• kommunicera resultat av inlärnings- och forskningsprocesser inom givna
tidsramar, både skriftligt och muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• redogöra för och diskutera relevanta empiriska fall med kopplingar till utvecklings
studier
• oberoende och individuellt analysera relevanta problem som uppstår i fält under
en praktikperiod eller genom arbetet med en förberedande skrivbordsstudie

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge studenterna erfarenhet av att arbeta i ett
utvecklingssammanhang. Den fungerar också som ett sätt att samla in material för
den kommande kandidatuppsatsen. Kursen är uppdelad i tre 15-poängspår, och
studenten måste välja ett av dessa. Två spår ger möjlighet att göra en fältstudie eller
en praktik inom en utvecklingsorganisation, medan det tredje spåret, den
förberedande skrivbordsstudien, är ett alternativ för dem som väljer att stanna kvar
vid Lunds universitet.
Spår 1: Fältstudie
Spåret ger studenter som en möjlighet att göra fältarbete i ett utvecklingsland. Även
om slutprodukten är en uppsats så måste studenten också skriva en fältarbetsdagbok
som ska skickas till handledaren. Ett begränsat antal MFS-stipendier finns att söka.
Om eleverna är villiga att finansiera sin egen resa eller söka finansiering på annat håll
är detta acceptabelt och BIDS-programmet hjälper till att hitta lämpliga
samarbetspartners i värdländerna.
Spår 2: Praktik
Praktiken kan genomföras inom en organisation som studenten väljer. Organisationen
måste godkännas av BIDS-programkoordinator. Praktiken bör vara ungefär tio veckor
lång (hela kursens längd). BIDS-programmet kan inte erbjuda studenterna
praktikplatser, men hjälper till med introduktionsbrev. Praktiken är skild från
uppsatskursen, men om värdorganisationen tillåter så kan källmaterial från praktiken
användas som en del av uppsatsarbetet. Om studenten använder material från
praktiken i sin uppsats måste studenten fortfarande uppfylla de akademiska kraven
för uppsatskursen. Studenten måste skriva en praktikdagbok som ska skickas till
uppsatshandledaren.
Spår 3: Forskningsöversikt
Det sista alternativet för studenterna är att ta en litteraturkurs. Syftet med kursen är
att låta eleverna läsa några av de klassiska och samtida verken inom sitt huvudämne.
Kursen utformas individuellt av studenten, institutionen och programkoordinatorn.
Kursen ger studenten en chans att fördjupa sig i några av de teoretiska aspekterna
inom uppsatsämnet, men kan också vara en möjlighet att samla in sekundär data.

Kursens genomförande
Undervisningen består av seminarier och gruppövningar.
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Kursens examination
Examinationen baseras på skriftliga uppgifter genomgående under kursen. Beroende
på det valda spåret kommer examinationen att ske i form av en praktikrapport, en
forskningsdagbok med en diskussion om studentens aktiviteter i fältet eller en
skrivbordsstudierapport. Samtliga spår kommer att avslutas med en mer omfattande
sammanfattning av erfarenheterna från valt spår.
Universitetet ser mycket allvarligt på plagiering och kommer att vidta disciplinära
åtgärder mot studenter för alla slags försök till felbehandling i undersökningar och
bedömningar. Straffet som kan införas för detta och annan orättvis praxis vid
undersökningar eller bedömningar, inkluderar avstängning från universitetet.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
• A (Utmärkt). Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
• B (Mycket bra). Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
• C (Bra). Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
• D (Tillfredsställande). Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
• E (Tillräckligt). Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup,
praktiskrelevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
• U (Otillräckligt/Underkänt). Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre.
Studenter som inte når betyg från E till A på salsskrivning erbjuds möjlighet att göra
om tentamen utan avdrag för ”sen inlämning”. Hemtentor som lämnas in efter utsatt
tidsgräns hanteras av läraren antingen, a) med en ny tenta som bedöms på vanligt
sätt eller, b) med betygsavdrag på berörda tenta såvitt inte studenten kan styrka
särskilda omständigheter som skäl för den sena inlämningen.

Förkunskapskrav
Grundläggande samt 75 procent av kurserna under år 1 och 2 är avklarade.
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Prov/moment för kursen EKHK17, Economic History: Field Work/Internship
and Research Overview
Gäller från V12
1101 Fältarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1102 Praktik, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1103 Forskningsöversikt, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

