Kursplan
för kurs på avancerad nivå
Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap
Professional Internship in Political Science

22.5 Högskolepoäng
22.5 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

SV7029
HT 2012
2007-03-20
2012-03-21
Statsvetenskapliga institutionen

Huvudområde:
Fördjupning:

Statsvetenskap
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 200703-20, senast ändrad genom prefektbeslut 2012-03-21
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller
motsvarande och antagen till mastersprogram, 120 hp, vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms
universitet.
Kursens uppläggning
Provkod
7029

Benämning
Yrkesförberedande praktik

Högskolepoäng
22.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge studenten en praktisk erfarenhet av hur olika teorier och metoder används inom
företag, offentlig förvaltning och andra organisationer, samt ge en kort men kvalificerad kontakt med
arbetslivet. Under praktiken ges fortlöpande handledning.
Praktiken skall vara oavlönad.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- redovisa insikter om de praktiska villkoren för yrkesverksamhet i offentliga och andra organisationer
- analysera den praktikgivande organisationens arbetsprocesser
- genomföra en organisationsanalys av den praktikgivande organisationen, eller problematisera
arbetsplatsen/arbetsuppgifterna utifrån ett eller flera teoretiska perspektiv som kan relateras till
kurslitteraturen på kurser som ges inom masterprogrammet.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier och praktiktjänstgöring.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom inlämnande av ett handledarintyg och en praktikrapport som analyserar praktiken
och dess förhållande till utbildningen.
Kursen betygsätts individuellt men endast med betygsstegen U-G (tvågradig betygsskala).
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Begränsningar

Behörighet:
Akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller
motsvarande och antagen till mastersprogram, 120 hp, vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms
universitet.
För att studenten ska kunna registreras på kursen måste den 1:a och 2:a terminen inom Masterprogrammet i
statsvetenskap vara avslutade
Övrigt

För de studenter som går inriktning "Offentlig politik och organisation" (OPO) är kursen ”Yrkesförberedande
praktik” på 22,5 hp obligatorisk. Praktikinslaget äger rum under den tredje terminen.
Studenterna på OPO skall senast den 1 juni ha inkommit med en praktiköverenskommelse till institutionen.
Till denna grupp studenter förmedlar institutionen en praktikplats.
Praktiköverenskommelse måste godkännas av studierektor för avancerad nivå.
För övriga studenter är kursen ”Yrkesförberedande praktik” på 22,5 hp valbar inom respektive inriktning
under den fjärde terminen enligt utbildningsplan.
Samtidigt med ansökan ska studenten insända en beskrivning av praktikplats samt företagets/organisationens
samtycke, till praktiken som studenten själv har ordnat. Studenter skall senast den 30 november ha inkommit
med en praktiköverenskommelse till institutionen.
Praktiköverenskommelse måste godkännas av studierektor för avancerad nivå.
Kurslitteratur

Se särskild förteckning.
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