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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kursen kan enbart läsas inom masterprogram i historiska studier under år 2. Ett villkor är att kurserna som ges
under det första året är avklarade och inrapporterade. Dessutom ska kursen Praktik I vara genomförd.
Kursens uppläggning
Provkod
PRII

Benämning
Praktik II

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen består av handledd praktik vid någon statlig, kommunal eller privat arbetsgivare där kunskaper och
färdigheter inhämtade från avslutade kurser inom masterprogrammet i historiska studier är relevanta för
arbetsuppgifterna. I praktiken får studenten tillfälle att praktiskt tillämpa dessa kunskaper och färdigheter,
samt erfarenhet av vissa arbetsgivare som del av arbetsmarknaden.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- uppvisa grundläggande färdigheter i förekommande arbetsuppgifter vid vald arbetsplats där erfarenhet av
historiska studier är relevanta.
- uppvisa fördjupad förståelse för den arbetsmarknaden där kunskaper och erfarenheten av historiska studier
är relevant.
- aktivt skapa och utveckla kontakter som möjliggör framtida verksam på arbetsmarknaden
Undervisning

Undervisning sker i form av individuell handledning eller i den form som kursansvarig lärare föreskriver. All
undervisning är obligatorisk.
Kunskapskontroll och examination

Examinationen sker genom att studenten sammanställer sina erfarenheter i en skriftlig praktikrapport som
övriga studenter inom masterprogrammet i historiska studier har tillgång till.
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Betygsskalan på kursen är godkänd eller underkänd.
För godkänt betyg krävs förutom godkänd praktikrapport ett intyg på fullgjord praktik från den externa
handledaren. Vidare krävs att studenten inte har varit frånvarande mer än tre (3) arbetsdagar under
praktikperioden om inte särskilda skäl finns.
Övrigt

Studenten ansvarar själv för att ordna praktikplats och handledare.
Praktikperioden ska omfatta sammanlagt 5 veckors handledd praktik och förläggas till år två under
masterprogram i historiska studier. Arbetstiden ska vara densamma för praktikanten som för den
heltidsarbetande personalen i övrigt. Maximalt kan två temakurser (2 x 7,5 hp) bytas ut mot praktik
Om praktikanten är frånvarande längre än tre arbetsdagar i följd, t ex på grund av sjukdom, ska studierektor
för avancerad nivå på Historiska institutionen respektive Idéhistoria kontaktas beroende på om studenten har
historia eller idéhistoria som huvudämne.
En blankett för bekräftelse av praktikplatsen skickas från Historiska institutionen respektive Idéhistoria till
handledaren när praktikuppgifter har lämnats av studenten till respektive studentexpedition. Till den
bekräftelsen bifogas även allmänna upplysningar och villkor för den handledda praktiken, information om
masterprogrammet i historiska studier, samt blankett för handledarrapport.
Praktikbekräftelsen utgör ett intyg på att praktikplatsen är godkänd av högskolan, vilket underlättar eventuella
försäkringsfrågor. Studenter vid Stockholms universitet har en personskadeförsäkring som via
Kammarkollegiet är tecknad av Centrala studiestödsnämnden. Försäkringen motsvarar
arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige bl.a. under den tid då studenten vistas på en
praktikplats och under direkt färd mellan bostaden och praktikplatsen – i de fall verksamheten är godkänd av
högskolan – och omfattar olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. För praktik utomlands finns
motsvarande Student UT-försäkringen.
Efter praktikperiodens slut lämnar handledaren en undertecknad blankett som innehåller en kortfattad
beskrivning av arbetsplatsen och de arbetsuppgifter som praktikanten huvudsakligen har utfört. Den rapporten
är samtidigt ett intyg på att praktikanten har fullgjort sin praktik enligt gällande kursplan. På begäran kan
praktikanten få en kopia av detta intyg.
Efter praktikperiodens slut inlämnar studenten en skriftlig rapport som bl.a. innehåller en beskrivning av
arbetsplatsen och arbetsgifterna som har utförts, en bedömning av arbetsuppgifterna i relation till utbildningen
och tidigare erfarenhet, samt hur praktiken har fungerat. Praktikrapporten har övriga studenter på
masterprogrammet i historiska studier tillgång till.
Kurslitteratur
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