Kursplan
för kurs på grundnivå
Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och
socialantropologi
Qualified work practice with an orientation towards global development
and social anthropology

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

SA7001
HT 2015
2014-10-01
2015-03-04
Socialantropologiska institutionen

Huvudområde:
Fördjupning:

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

Beslut

Prefekten har delegerats fastställande av IS 2014-09-08. Fastställd av prefekten 2014-10-01.
Fastställd av studierektor 2015-03-04.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

75 hp varav minst 60 hp i något av huvudområdena Global utveckling, socialantropologi eller motsvarande.
Dessutom krävs en preliminär praktikplan upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten som
godkänts av praktiksamordnaren.
Kursens uppläggning
Provkod
C700

Benämning
Kvalificerad arbetspraktik

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Kursen ger dig möjlighet att praktisera inom ramen för din utbildning. Det är viktigt att arbetsuppgifterna
under praktiken är av relevant och avancerad karaktär. Du måste själv hitta en praktikplats som passar dig och
dina önskemål.
Du ska senast den 15 november (för vt) eller den 10 juni (för ht) ha inkommit med en praktikplan - mall finns
att få hos studierektor på grundnivå - som innehåller uppgifter om praktikplatsen, dina tänkta arbetsuppgifter,
namn och telefonnummer till en praktikplatshandledare och en preliminär tidsplan till Socialantropologiska
institutionen, Att: Studierektor grundnivå, Stockholms universitet, 10691 Stockholm. Om ansökan inkommer
efter dessa datum och du vid kursstart uppfyller de övriga behörighetskraven antas du i mån av plats.
Förväntade studieresultat

* Kunna genomföra en kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling, socialantropologi
eller motsvarande.
* Kunna göra en tematisk analys av empirisk data som beskriver arbetspraktiken
* Kunna skriva en sammanhängande praktikrapport
Undervisning

Lärande sker framförallt på arbetspraktiken. Undervisning i att skriva en praktikrapport sker genom
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handledning.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom en genom skriftlig rapportering av genomförd praktik
(praktikrapport). Praktikrapporten ska innehålla en beskrivning av arbetspraktiken i relation till teman som
har fångat dig samt en reflexiv beskrivning av hur du har utfört din praktik – från början till slut.
Betygssättning sker enligt en tvågradig skala - godkänt eller underkänt.
Betygskriterier:
G - Godkänt
* Har genomfört en kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling, socialantropologi eller
motsvarande.
* Har inhämtat och sammanställt empirisk data för tematisk analys i form av en sammanhängande
praktikrapport
U - Underkänt
Ett eller flera av följande tillkortakommanden i praktikrapporten:
* Osammanhängande som helhet.
* Direkta missuppfattningar.
* Avsaknad av nödvändigt empirisk data.
* Oacceptabla slarvfel, för kort eller för rapsodiskt.
* Bristande språkbehandling.
Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst tre gånger under en
tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Med
prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i högskoleexamen samtidigt som sådan kurs vid annan högskoleenhet, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen
Kurslitteratur

Kurslitteratur presenteras på hemsidan www.socant.su.se
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