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A1F - Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Beslut

Fastställd av institutionsstyrelsen.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

180 hp varav 90 hp i ekonomisk historia, internationella relationer, global utveckling eller likvärdiga ämnen
som historia, kulturgeografi, nationalekonomi, företagsekonomi, socialantropologi, sociologi eller
statsvetenskap, inkl. ett självständigt arbete om minst 15 hp. Eller antagen till programmet 'Globalization,
environment, and social change'. Engelska B.
Därutöver ska studenten ha godkänt betyg motsvarande 15 hp från kurs på avancerad nivå vid Ekonomisk
historiska institutionen, Stockholms universitet.
Kursens uppläggning
Provkod
6096

Benämning
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen omfattar 8-10 veckors praktik vid någon myndighet, företag eller organisation - privat eller offentlig.
Kursens övergripande syfte är att öka studenternas anställningsbarhet genom att bereda dem möjlighet att
använda sina teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Praktikanten skall därför i samråd med arbetsgivare
och handledare genomföra ett projektarbete där hon/han tillämpar sina ämneskunskaper på ett område av
relevans för arbetsmarknaden.
Studenten ska själv söka lämplig praktikplats. Det är viktigt att arbetsuppgifterna under praktiken är av
relevant och avancerad karaktär och relaterar till studentens samhällsvetenskapliga utbildning. Praktikplatsen
ska godkännas av kursansvarig för att kvalificera för högskolepoäng. Värdorganisationen ska tillhandahålla
en handledare under praktiken.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- planera, genomföra och dokumentera ett projekt,
- identifiera, formulera och lösa problem som uppkommer under projektets gång,
- tillämpa ämneskunskaper av relevans för arbetsmarknaden,
- formulera insikter i förhållande till karriärväg och möjliga arbetsområden efter avslutad utbildning inom
global politisk ekonomi, internationella relationer eller ekonomiska historia.
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- författa en verksamhetsrapport med väl underbyggda argument, tydliga referenser och genomtänkt
presentation.
Undervisning

Självständigt arbete. Kursen ska omfatta 10 veckor utan avbrott, varav minst 8 veckors närvaro vid
praktikplatsen, och kan påbörjas och avslutas när som helst under samma termin.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom:
- En praktikrapport som ska omfatta 5-7 sidor, vilken bl a analyserar praktiken och dess förhållande till
studentens tidigare utbildning.
- Närvaro på praktikplatsen under hela praktikperioden samt att praktiken genomförts enligt
överenskommelse, vilket intygas i handledarrapport som inlämnas i original.
- Deltagande i obligatoriskt slutseminarium där studenternas praktikrapporterna utgör grund för
gruppdiskussioner samt en kortare redovisning av gruppdiskussionsresultaten.
Betygsättning sker med något av betygen U eller G.
Övergångsbestämmelser

När kursen är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
den påföljande treterminsperioden examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som
framgår under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan).
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Övrigt

Kursen kan även räknas inom huvudområdet internationella relationer.
Kurslitteratur

Ingen obligatorisk kurslitteratur.
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