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Beslut

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för lingvistik 2021-06-08.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Högskolestudier om 142,5 hp varav 127,5 hp i progression inom huvudområde lingvistik.
Kursens uppläggning
Provkod
6010

Benämning
Praktik för programstudenter

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen består av praktik utförd antingen inom ett akademiskt forskningsprojekt, vid en myndighet eller inom
näringslivet. Delkursen syftar till att ge studenten erfarenhet av att tillämpa sina kunskaper inom lingvistik på
en arbetsplats samt att knyta utbildningen närmare till arbetsmarknaden. Praktiktjänstgöringen innebär att
studenten på heltid deltar i verksamheten på en arbetsplats under minst sex och maximalt tio veckor, samt att
studenten under handledning bekantar sig med ett flertal av de där förekommande arbetsuppgifterna.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna
- tillämpa sina kunskaper i lingvistik i arbetet på en för området relevant arbetsplats
- analysera verksamheten på en arbetsplats utifrån ett ämnesteoretiskt perspektiv
- diskutera rutiner, metoder och problemlösningar på arbetsplatsen.
Undervisning

Undervisningen består av praktik på en arbetsplats i en omfattning som motsvarar anställning på heltid i minst
sex och högst tio veckor. Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ska
beskrivas i en arbetsplan som ska skrivas under av studenten, handledaren på arbetsplatsen och examinatorn
inför praktikperioden.
Närvaro på praktikarbetsplatsen i den utsträckning som praktikhandledare anger är obligatorisk.
Undervisningen bedrivs på plats på praktikarbetsplatsen med distansinslag i den utsträckning som anges av
praktikhandledare.
Undervisningen sker på det språk som används på praktikarbetsplatsen.
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Kunskapskontroll och examination

a. Examinationsformer
Kursen examineras genom i) ett skriftligt intyg från praktikhandledaren att studenten har fullgjort de avsedda
arbetsuppgifterna; ii) en kortfattad rapport från verksamheten skriven av studenten. Rapporten ska
sammanfatta de gjorda erfarenheterna, samt diskutera lingvistikens, särskilt den egna programutbildningens,
faktiska eller potentiella betydelse för verksamheten.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Vid kurstillfällen som ges på engelska sker examination på engelska. Vid kurstillfällen som ges på svenska
sker examination på svenska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett
alternativt sätt.
b. Betygsskala
Betygssättning sker enligt en målrelaterad tvågradig skala:
G = Godkänd
U = Underkänd
c. Betygskriterier
De skriftliga målrelaterade betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade
betygskriterier är bindande.
d. Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget G på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro enligt instruktioner från praktikhandledare.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
e. Underkännande
För varje kurstillfälle ska i normalfallet minst tre examinationstillfällen erbjudas inom ett år. 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 styrelsen vid Institutionen för lingvistik.
Studerande som fått lägst betyget G får inte genomgå förnyad examination.
f. Kompletteringsuppgifter
Möjlighet till komplettering av betyget U upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
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 innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ingick tidigare som delkurs inom LIN600 Lingvistik -- kandidatkurs, 30 hp. Kursen ges inom
Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp.
Kursen kan innehålla moment som kan innebära en kostnad för studenten utöver kostnad för litteratur och
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annat undervisningsmaterial.
Studenten ansvarar själv för att hitta en praktikplats.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidorna på institutionens webbplats: www.ling.su.se. Litteratur väljs
i samråd med praktikhandledare.
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