Kursplan
för kurs på avancerad nivå
Genusvetenskaplig praktikkurs
Internship in Gender Studies

15.0 Högskolepoäng
15.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

GV7302
HT 2019
2019-06-12
Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)

Huvudområde:
Fördjupning:

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

Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-06-12 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 2019-06-12.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

45hp inom Magister-/masterprogrammet i genusvetenskap. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
1001

Benämning
Praktikrapport

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen utgörs av en handledd praktik vid någon genusvetenskapligt relevant del av yrkessektorn. Kursen
syftar till att ge studenten perspektiv på och fördjupad förståelse av arbetsmarknad utifrån ett genusperspektiv.
På praktikplatsen får studenten tillämpa praktiska och analytiska färdigheter som introducerats tidigare under
utbildningen. I praktikrapporten tränas studentens förmåga att reflektera över sambandet mellan den
kompetens hen forvärvat under utbildningen och praktikområdets teoretiska och praktiska arbetsuppgifter och
problem.
Studenten anordnar själv praktikplatsen, och på praktikplatsen ska finnas en handledare. Innan praktiken
påbörjas ska en praktikplan upprättas mellan studenten och handledaren. Både praktikplatsen och
praktikplanen måste godkännas av institutionen.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten:
- kunna uppvisa en fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning i relation till verksamhet inom
praktikområdet
- ha särskild erfarenhet av en arbetsplats där genusvetenskapliga kunskaper kommer till användning
- ha utvecklade kontakter som underlättar framtida verksamhet inom genusrelevant yrkessektor.
Undervisning

Praktiken är en undervisningsplats. Under praktikperioden ingår studenten i arbetsplatsens organisation och
genomför relevanta uppgifter. Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen genom att studenten
och handledaren för löpande samtal med varandra minst 1 timme i veckan om studentens arbete.
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För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en skriftlig praktikrapport.
b. Betyg sätts enligt en tvågradig betygsskala:
G = Godkänd
U = Underkänd
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få godkänt slutbetyg krävs betyg G på rapporten samt fullgjord närvaro om 80 % på praktikplatsen
enligt intyg från den externa handledaren. Vid högre frånvaro än 20% får studenten gå om kursen.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Den termin som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle. Studenten är ansvarig för att ordna praktikplatsen. Studerande som har fått U
två gånger i rad har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar
emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
f) Komplettering av betyget U kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska
lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Övergångsbestämmelser

När kursen 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 kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen kan endast läsas inom Magister-/masterprogrammet i genusvetenskap.
Kurslitteratur
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