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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Kulturgeografiska institutionen 2008-06-10, reviderad 2008-1215, 2011-03-08, 2014-03-04, 2018-02-21 och 2021-09-08.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

150 hp och examensarbete, 15 hp, i samhällsplanering eller inom Samhällsplanerarprogrammet eller 15 hp
från masterprogram i samhällsplanering.
Kursens uppläggning
Provkod
1001

Benämning
Praktik inom samhällsplanering

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen innehåller praktik som har anknytning till samhällsplanering.
Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna:
- reflektera muntligt och skriftligt över den arbetsmarknad man utbildar sig för och på vilket sätt den egna
utbildningen svarar mot de kompetenser som efterfrågas på praktikplatsen
- reflektera muntligt och skriftligt och skriftligt över de möjligheter och begränsningar som finns i arbetet på
praktikplatsen och vilka val och prioriteringar som görs.
- refektera muntligt och skriftligt över vilka relationer praktikplatsen har i ett större samhälleligt
sammanhang.
Undervisning

All undervisning är obligatorisk. Vid frånvaro från obligatorisk undervisning bereds möjlighet att delta i
denna undervisning nästa gång kursen ges. Om möjligt kan ersättningsuppgift ges efter beslut av kursansvarig
lärare.
Obligatorisk undervisning är introduktion och seminarium samt praktik på en arbetsplats.
Kursens språk är svenska. Enstaka undervinsingstillfällen kan ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom kunskapskontroll av de förväntade studieresultaten. Examination sker genom
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skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgift i form av sammanfattning av praktikdagbok och
reflektioner om praktiken. Examination av enskilda kursdelar framtår av kursanvisningar. Principerna för
sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framtår av betygskriterierna.
Examination genomförs på svenska.
b. Betygssättning sker enligt en tvågradig målrelaterad betygsskala:
G = Godkänd
U = Underkänd
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget G på samtliga prov.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Betyg på hel kurs är det samma som betyget på kursens prov då kursen består av ett prov.
Om provet inte har betygsatts eller har betyg U ges inte betyg på hel kurs.
e. Student som underkänts har rätt att genomgå ytterligare en praktikperiod, dock inte fler än två
praktikperioder sammanlagt.
Studerande som fått betyget U på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan
examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom
ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att tre gånger under
en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
punkten kunskapskontroll och examination ovan.
Begränsningar

Kursen får inte tas med i en examen tillsammans med annan kurs vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i kursen. Detta gälledr till exempel Praktik inom kulturgeografi, GN, 15 hp
(KG4201 och KG4205), Praktik inom samhällsplanering, GN, 15 hp (KG4202), Praktik inom kulturgegorafi,
AN, 15 hp (KG7239) och Praktik inom samhällsplanering, AN, 15 hp (KG7240).
Kursen kan inte ersättas av tidigare yrkeserfarenheter och inte heller av annan tidigare genomförd praktik.
Övrigt

Kursen är valbar inom bl a Masterprogram i samhällsplanering.
Kursbeskrivning inklusive schema finns tillgänglig på humangeo.su.se senast en månad före kursstart och
kursanvisning med ytterligare detaljer distribueras i samband med kursstart.
Kurslitteratur

Kurslitteraturlista redovisas i bilaga och finns tillgänglig på humangeo.su.se två månader före kursstart.
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