Kursplan
för kurs på grundnivå
Praktik
Vocational internship

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

ABGP30
VT 2018
2017-09-15
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde:
Fördjupning:

Mellanösterns språk och kulturer
G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-08-16 och fastställd av
institutionsstyrelsen på institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2017-09-15.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Kandidatprogram i Mellanöstern- och Nordafrikastudier, samt Mellanöstern- och
Nordafrikastudier II, 30hp.
Kursens uppläggning
Provkod
AB01

Benämning
Praktik

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Kursen behandlar praktisk applicering av tidigare studier på ett för ämnet relevant arbete. Praktiken ska
omfatta minst 20 veckors heltidsarbete (eller motsvarande) och ska vara förlagd till ett land i Mellanösternoch Nordafrikaregionen, alternativt till en organisation vars arbete är relevant för Mellanösterns språk och
kulturer som ämne.
Praktikarbetet ska vara relevant för utbildningen och godkännas av kursansvarig på förhand. Praktikplats
anordnas av studenten själv.
På praktikplatsen ska det finnas en handledare godkänd av kursansvarig. Handledaren och studenten upprättar
en praktikplan i början av praktikperioden.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
• Omsätta kunskaper från sina tidigare studier i praktiskt handlett arbete, inbegripet att visa förmåga på att
samla in och analysera information på ett professionellt och kritiskt sätt och att kommunicera detta muntligt
och skriftligt, enligt de normer som gäller på praktikplatsen.
• Visa förmåga att reflektera över och analyserar sina erfarenheter från praktiken och hur de förhåller sig till
tidigare förvärvade kunskaper inom ämnesområdet; Mellanösterns språk och kulturer.
Undervisning

Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen. Handledning omfattar minst en timme/vecka.
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Kurskrav: Intyg från handledaren på praktikplatsen där de huvudsakliga arbetsuppgifterna och studentens
närvaro framgår.
Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination. Se vidare
Kunskapskontroll och examination d).
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av praktikrapport.
Intyg från handledaren på praktikplatsen där de huvudsakliga arbetsuppgifterna och studentens närvaro
framgår är ett kursobligatorium.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b) Kursen bedöms enligt en målrelaterad tvågradig skala:
U = Underkänd
G = Godkänd
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget G på den skriftliga inlämningsuppgiften, samt
intyg från handledaren på praktikplatsen.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen.
Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska
göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget G får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehall helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till ämnets webbsida på www.su.se/asia/mena
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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