Humanistiska och teologiska fakulteterna

EUHA18, Europastudier: Praktik, 30 högskolepoäng
European Studies: Internship, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2012-03-09 att gälla från och med 201203-09, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Ämne: Europastudier
Kursen ges som en valfri del av kandidatprogrammet i Europastudier. Kursen kan
normalt ingå i en generell examen på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska och Svenska
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
• på ett grundläggande sätt kunna förstå och redogöra för hur kunskaper i
humanistiskt orienterade Europastudier kan användas praktiskt i yrkeslivet,
• kunna förstå och redogöra för hur kunskaper om den samtida europeiska
integrationsprocessen kan vara till hjälp i lösandet av relevanta problem på en
arbetsplats,
• på ett grundläggande sätt kunna redogöra för och ge perspektiv på tidigare
genomgången utbildning i Europastudier,

Färdighet och förmåga
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• kunna formulera ett problem med relevans för Europastudier och aktivt välja och
använda relevanta redskap för att lösa detta problem,
• kunna initiera och genomföra en utredning inom valt problemområde med viss
grad av självständighet,
• kunna tillämpa kunskaper om den samtida europeiska integrationsprocessen i
autentiska situationer på en arbetsplats,
• med hjälp av teoretiska verktyg från genomgångna Europastudier kunna
analysera grundläggande organisatoriska problem i yrkeslivet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och värdera hur kompetenser från studier inom humanistiska
ämnen, och särskilt Europastudier, kan användas kreativt i organisations- och
kommunikationsarbete,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens.

Kursens innehåll
Kursen utgörs av praktikarbete förlagt till en myndighet, organisation eller företag i
Europa. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska studenten under minst 18
veckor på heltid arbeta med ett valt problem och medverka i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgiften ska ha anknytning till genomgången utbildning i Europastudier.

Kursens genomförande
Kursen utgörs av praktikarbete på heltid under minst 18 veckor förlagt till en
myndighet, organisation eller företag i Europa.

Kursens examination
Efter avslutat arbete skall den studerande lämna in en skriftlig utredning där problem
som studenten arbetat med, arbetsprocessen och erfarenheterna från praktiken
presenteras och analyseras. Utöver utredningen ingår ett av handledaren på
praktikplatsen utfärdat intyg med uppgifter om namn och personnummer på
studenten som genomfört praktiken, vilka huvudsakliga arbetsuppgifter som
praktikanten haft, praktikperiodens omfattning och längd. För att praktiken ska
godkännas krävs dessutom att praktikant skickar in en utvärdering.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Då examinationen inte inkluderar någon ordinarie tentamen används endast denna
betygsskala.

Förkunskapskrav

3/ 4

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till kandidatprogrammet i
Europastudier och har genomgått kurserna EUHA11, EUHA12 och EUHA13 eller har
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Att ordna lämplig praktikplats och att finansiera resor, bosättning m.m. är
studentens eget ansvar. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen,
handledaren på praktikplatsen och de huvudsakliga arbetsuppgifterna
godkännas av programkoordinatorn.
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.
3. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen EUHA18, Europastudier: Praktik
Gäller från V12
1201 Praktik, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

