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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Equality and
Diversity Management 2012-06-05 att gälla från och med 2013-09-01, höstterminen
2013.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen är en valbar kurs inom kandidatprogrammet Equality and Diversity
Management och ges under termin 5.  
Undervisningsspråk: svenska

 

Kursens mål
 
Efter genomgången kurs ska studenten utifrån ett Equality and Diversityperspektiv 
  

uttrycka och visa en förståelse av sambandet mellan teori och praktik, 
visa kunskap om området i en praktisk verksamhet, 
samla in, kritiskt analysera och presentera information om praktikverksamheten, 
fördjupa sig i och utveckla en förståelse för hur ett givet arbete kan bedrivas samt
genomföra analyser av en verksamhet, 
utföra kvalificerade yrkesrelaterade arbetsuppgifter, 
hantera etiska frågeställningar och 
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens i relation till yrkeslivet. 

 

Kursens innehåll

Samhällsvetenskapliga fakulteten

EDMA51, Arbetslivspraktik, 30 högskolepoäng
Internship, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

- GXX, Grundnivå, kurs/er som inte kan
klassificeras



Syftet med kursen är att ge studenten ett yrkesperspektiv och möjlighet till fördjupade
erfarenheter där den teoretiska delen av området "Equality and Diversity
Management" kopplas till en praktisk verksamhet. Vidare syftar kursen till att ge
studenten kunskaper och färdigheter av värde för såväl fortsatta studier som framtida
yrkesverksamhet. 
  
Praktiken omfattar varierande arbetsuppgifter på en arbetsplats, samt en självständig
praktikuppgift. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten praktisera
och genomföra kvalificerade arbetsuppgifter samt medverka i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna har anknytning till genomgången utbildning och studenten ska på
den plats praktiken är förlagd ges möjlighet att använda och utveckla tidigare
inhämtade kunskaper och färdigheter inom "Equality and Diversity Management". 
  
Delkurs 1, 15 hp 
Under delkurs 1 arbetar studenten med praktiska uppgifter inom praktikverksamheten
och med skissen till en praktikrapport, som redogör för arbetsuppgifterna och
praktikuppgiften. Skissen författas och examineras individuellt. 
  
Delkurs 2, 15 hp 
Under delkurs 2 arbetar studenten med praktiska uppgifter inom praktikverksamheten
och med praktikrapporten, som redogör för arbetsuppgifterna och praktikuppgiften.
Rapporten författas och examineras individuellt. 
  
  

 

 

Kursens genomförande
 
Deltagande i seminarier och inlämning av skriftliga uppgifter under båda delkurserna
är obligatoriskt. 
  
Handledaren på praktikplatsen gör en utvärdering som ligger till grund för
godkännandet av praktiken eftersom det i denna bland annat intygar att studenten
uppfyllt kravet på 80 procents närvaro under praktikperioden. 

 

Kursens examination
 
Kursen i arbetslivspraktik examineras genom deltagande i nätbaserade seminarier,
författande av en skiss och en praktikrapport med teorianknytning inom området
"Equality and Diversity Management"  och en muntlig presentation av
praktikuppgiften vid ett särskilt seminarium i slutet av delkurserna. Praktikrapporten
består av två delar. Den ena delen är en reflektion kring praktiken, den andra är en
redovisning av, diskussion om och reflektion över uppgiften som har utförts under
praktiken. 
  
Om en student inte kan fullfölja praktikkursen ges denne en ny möjlighet till att
avsluta kursen. Om detta behövs ska hela praktikkursen alt en delkurs genomföras på
nytt.
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Prov/moment
1201 Delkurs I, 15,0 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd
 

1202 Delkurs II, 15,0 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd
 

 

Betyg
 
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
För betyget Godkänd krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsuppgifter och
uppfyller 80 procents närvaro under praktikperioden. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs att studenten fullgjort kursfordringar om minst 45 hp inkl
EDMA11, EDMA21 och EDMA22. 

 

Övrigt
 
Det ligger i studentens eget ansvar att ordna praktikplats samt att finansiera resor,
bostad, m.m. under studietiden. Studenten ska samråda med kursansvarig lärare för
att diskutera praktikplats. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen, handledaren
och de huvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av kursansvarig. Särskild blankett
används och finns tillgänglig på kursens hemsida. 
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