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

Beslut

Fastställd av Institutionsstyrelsen 10 december 2018.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

180 hp varav 90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde. Engelska 6 samt 15 hp från kurser på
avancerad nivå i ekonomisk historia, internationella relationer, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
0001

Benämning
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer, AN

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Kursen omfattar minst 18 veckors praktik vid någon myndighet, företag eller organisation - privat eller
offentlig. Kursens övergripande syfte ar 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 en praktik där studenten tillämpar sina ämneskunskaper på ett område
av relevans for 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 for att kvalificera for högskolepoäng. Värdorganisationen ska tillhandahålla
en handledare under praktiken.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- planera, genomföra och skriftligen redogöra för självständiga uppgifter;
- identifiera, formulera och lösa problem som uppkommer under praktikens gång;
- tillämpa ämneskunskaper av relevans for arbetsmarknaden;
- formulera insikter i förhållande till karriärväg och möjliga arbetsområden efter avslutad utbildning; inom
global politisk ekonomi, internationella relationer eller ekonomisk historia;
- författa en praktikrapport som präglas av god struktur, akademiskt språkbruk och innehåller referenser.
Undervisning

Självständigt arbete. Kursen ska omfatta 20 veckor utan avbrott, varav minst 18 veckors närvaro på
praktikplatsen.
Sidan 1/2

Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom:
- En praktikrapport som ska omfatta 10 till 12 sidor, vilken bl.a. analyserar praktiken och dess förhållande till
studentens tidigare utbildning. Rapporten ska hålla godtagbar akademisk standard. För vidare instruktioner se
kursbeskrivning.
- Genomförande av särskild självständig praktikuppgift som studenten arbetar med under praktiken och som
intygas skriftligen av praktikplatsen efter fullgjord praktik.
- Närvaro på praktikplatsen under hela praktikperioden samt att praktiken genomförts enligt
överenskommelse, vilket intygas skriftligen av praktikplatsen.
- Deltagande i obligatoriskt slutseminarium där studenternas praktikrapporter utgör grund för
diskussioner och reflektioner av erfarenheter och lärdomar under praktikperioden.
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 räknas som antingen huvudområde ekonomisk historia eller internationella relationer.
Kurslitteratur

Ingen obligatorisk kurslitteratur.
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