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

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

SV7045
HT 2019
2007-09-04
2019-06-13
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, Stockholms universitet 200709-04, senast ändrad genom prefektbeslut 2019-06-13.
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
7001

Benämning
Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i statsvetenskap på
praktiskt arbete inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer, samt ge en kort men kvalificerad
kontakt med arbetslivet. Under praktiken ges fortlöpande handledning.
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 praktiktjänstgöring.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en praktikrapport som analyserar praktiken och dess förhållande till
utbildningen.
b. Betygssättning sker enligt en tvågradig betygsskala:
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U = Underkänd
G = Godkänd
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget G på examinationsuppgiften samt inlämnat
handledarintyg.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas.
Studerande som fått betyget U på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska
göras till studierektor.
Begränsningar

Studenten kan inte omregistreras på yrkesförberedande kursen för en ny praktikperiod.
Yrkesförberedande praktik kan inte ersättas av tidigare yrkeserfarenheter.
Kursen får inte medtagas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet genomgången kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Övrigt

Praktiken kan bedrivas både i Sverige och i utlandet.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på
https://www.statsvet.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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