Kursplan
för kurs på avancerad nivå
Arkeologisk yrkespraktik
Archaeological Traineeship

15.0 Högskolepoäng
15.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

ARA802
HT 2007
2007-05-21
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Ämne
Fördjupning:

Arkeologi
AXX - Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras

Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2007-05-21.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Akademisk grundexamen om minst 120 p (180 hp), där minst 60 p (90 hp) i arkeologi ingår. Engelska B och
Svenska B.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Praktik

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen består av 10 veckors praktik. Som avslutande delkurs på masterprogrammet avser kursen att förbereda
studenten för kommande anställningar och att upprätta kontakter med arbetslivet. Praktiken sker exempelvis
på museer, uppdragsarkeologiska institutioner eller andra kulturarvs- och kulturmiljövårdande institutioner.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten:
- fått praktisk erfarenhet av arbetslivet
- visat färdighet att självständigt sätta sig in i och arbeta med de arbetsuppgifter som kan möta en arkeolog
- visat förmåga att genom samarbete med kolleger verka mot ett gemensamt och förutbestämt mål
Undervisning

Undervisningen sker i form praktik på arbetsplats och skrivande av loggbok.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom obligatorisk närvaro och inlämning och muntlig redovisning av loggbok.
b) Betygsättning sker enligt en tvågradig betygsskala
G = Godkänd
U = Underkänd
c) Kursen betygskriterier delas ut vid kursstart
d) För att få slutbetyg på denna kurs krävs Godkänd
e) Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget U på praktiken har rätt att genomgå ytterligare en
praktikperiod eller motsvarande så länge kursen ges för att uppnå betyget G. Studerande som fått betyget U
på kursen två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd för att bestämma
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betyg på kursen, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna enligt
ovan.
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.
Kurslitteratur

Litteratur relevant för praktikplatsen kan bli aktuell. Denna dokumenteras i den inlämnade loggboken, vilken
arkiveras på institutionen.
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