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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2013-05-20.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs Miljövetenskap, 15 hp (MI7004) och Experimentella studier i miljövetenskap,
15 hp (MI7005) eller motsvarande. Engelska B eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
HELA

Benämning
Praktik i miljövetenskap

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Studenten deltar under handledning i praktisk verksamhet med ämnesanknytning på företag, myndighet eller
annan arbetsplats.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:
* under handledning kunna genomföra olika typer av kvalificerade arbetsuppgifter med anknytning till
miljövetenskap,
* kunna identifiera och beskriva kunskaper och kompetenser, såväl miljövetenskapsrelaterade som generella,
som efterfrågas på en arbetsplats och utifrån dessa värdera egna styrkor och utvecklingsområden,
* kunna redogöra för och diskutera hur arbete med miljövetenskaplig anknytning bedrivs,
* kunna medvetandegöra sig om en arbetsplats värderingar och främjande av arbetsmiljö, hållbar utveckling
och samverkan med samhället,
* kunna reflektera över vilket underlag praktiken ger för studentens framtida val av yrke.
Undervisning

Undervisningen består av en obligatorisk introduktion förlagd till universitetet, praktik på en arbetsplats med
anknytning till ämnet, en skriftlig avrapportering av praktiken samt en avslutande muntlig redovisning förlagd
till universitetet. Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen. Praktikplatsen och handledaren
måste godkännas av institutionen. Verksamheten ska beskrivas i en arbetsplan som måste godkännas innan
praktiken påbörjas. På arbetsplatsen ska studenten delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma
tider som övriga arbetstagare. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande
lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.
Kunskapskontroll och examination
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a. Praktiken examineras skriftligt i dagboksform och muntligt vid ett seminarium.
b. Betygsättning sker enligt 2-gradig målrelaterad betygsskala: godkänd eller underkänd.
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För godkänt krävs betyget godkänd samt deltagande i all obligatorisk undervisning.
e. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges.
Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande
som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på prov två
gånger har rätt att begära att annan examinator utses vid nästkommande prov. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelsen. Kursen har minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges.
Mellanliggande år ges minst ett examinationstillfälle.
Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination genomförs enligt denna kursplan även efter det att den upphört att
gälla, dock högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att undervisning på kursen upphört. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen. Bestämmelsen gäller även vid revidering av kursplanen.
Begränsningar

Högst 15 hp praktik får ingå i examen i fakultetens huvudområden.
Övrigt

Kursen ges som fristående kurs.
Kurslitteratur

Eventuell litteratur delas ut av handledaren vid kursstart.
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