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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet 2018-08-20.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Miljö och hälsa 15 hp (MI7009), Miljöskyddsteknik 15
hp (MI8011), Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation 15 hp (MI7010) samt Svenska 3
och Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
ENDA

Benämning
Praktik MHS

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Studenten deltar under handledning i den praktiska verksamheten 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 miljöoch hälsoskydd eller hållbarhetsarbete
* kunna identifiera och beskriva kunskaper och kompetenser, såväl miljö- och hälsoskyddsrelaterade som
generella, vilka efterfrågas på en arbetsplats och utifrån dessa värdera egna styrkor och
utvecklingsområden
* redogöra för och diskutera hur arbete med miljö- och hälsoskyddsanknytning bedrivs
* kunna medvetandegöra sig om en arbetsplats värderingar och främjande av arbetsmiljö, hållbar utveckling
och samverkan med samhället.
Undervisning

Undervisningen består av en obligatorisk introduktion förlagd till universitetet, praktik på en arbetsplats med
anknytning till ämnet, obligatoriska seminarier, 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
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undervisning.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis: Kunskapskontroll sker genom godkänd praktikvistelse samt muntlig
och skriftlig redovisning av inlämningsuppgift.
b. Betygssättning sker enligt tvågradig betygsskala: godkänd (G) eller underkänd (U).
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För godkänt krävs godkänd praktikvistelse, godkänd redovisning av inlämningsuppgift samt deltagande i
all obligatorisk undervisning.
En student kan i undantagsfall i förtid tvingas avbryta praktikvistelsen:
I. Studenten uppträder synnerligen olämpligt alternativt om studenten visar prov på grov oskicklighet.
II. Studenten väsentligen bryter mot ingångna avtal eller gällande regelverk som berör praktikvistelsen.
Studenten ska vid dessa fall underkännas på kursen och informeras om underkännandet i ett samtal. Orsaken
till att praktikvistelsen avbrutits ska protokollföras. Studenten ska även informeras om möjligheten att
kontakta Stockholms universitet studentkår för att få stöd av kårens studentombud. Riktlinjer för
disciplinärenden vid Stockholms universitet återfinns i Regelboken.
e. Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges. Med
prov jämställs i detta fall kursens inlämningsuppgifter. En student, som utan godkänt resultat har genomgått
två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl
talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Vid underkännande av praktikvistelse av
praktikhandledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, eller om studenten inte slutför påbörjad
praktikkurs, har studenten rätt att genomföra samma praktikkurs ytterligare en gång, dock inte fler än två
gånger sammanlagt. Ytterligare tillfälle till examination erbjuds senast nästa gång kursen ges. Om synnerliga
skäl föreligger kan studenten ansöka hos institutionsstyrelsen om att få genomföra kursen ytterligare en gång.
Om studenten inte slutför påbörjad praktikkurs inom angiven tidsram ska inget betyg sättas på kursen; dock
ska en notering om att ett av två tillfällen är förbrukat göras på kursen i Ladok eller motsvarande
resultatrapporteringssystem.
f. Vid betyget U ges möjlighet att komplettera upp till betyget G. Examinator beslutar om vilka
kompletteringsuppgifter som ska utföras och vilka kriterier som ska gälla för att bli godkänd på
kompletteringen. Kompletteringen ska äga rum före nästa 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 enbart inom miljö- och hälsoskyddsprogrammet.
Kurslitteratur

Eventuell litteratur delas ut av handledaren vid kursstart.
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