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Kursplan

Folkhälsovetenskap praktik

Kurskod: FHAPR1
Kursens benämning: Folkhälsovetenskap praktik

Public Health Sciences: Practical Training
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som

förkunskapskrav (A1F)

Huvudområde:
FHA (Folkhälsovetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2016-03-10 och gäller från
höstterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Särskild behörighet

30 hp inom VAMAS-programmet eller motsvarande.

Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande.
Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande samt Engelska 6 eller B eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- Redogöra för arbetsplatsens verksamhet inklusive dess organisation, arbetsmetoder samt arbetsmiljö
utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.
- Kritiskt reflektera över folkhälsoarbetet inom verksamheten.
- Integrera teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter i folkhälsoarbete.
- Visa fördjupade kunskaper i att arbeta självständigt och i samverkan med andra inom det
verksamhetsfält huvudområdet förbereder för.

Innehåll
Praktikens uppläggning ska anpassas efter arbetsplatsens och studentens behov och förutsättningar.
Studenten bör ta aktiv del i vanligt förekommande arbetsuppgifter i syfte att tillägna sig kunskaper
inom ett eller flera av områdena handläggning, planerings- och utredningsarbete, informationsarbete
samt dokumentation. Student och handledare upprättar tillsammans en plan för praktiken där
ovanstående anvisningar beaktas. Studenten skall under praktiken beredas möjlighet att fullgöra
praktikuppgift enligt särskilda anvisningar. Efter slutförd praktik genomför studenten ett självständigt



arbete där praktikerfarenheten kopplas till teoretiska kunskaper inom folkhälsovetenskap. Totalt 13 hp
av kursens innehåll är praktik och 2 hp omfattar teoretisk inlämningsuppgift.

Kursens undervisningsformer består av att studentens praktikarbete inleds med en introduktion till
arbetsplasten samt av fortlöpande handledningssamtal.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras dels genom en praktikuppgift, dels genom ett enskilt självständigt arbete. För
godkänt på kursen krävs vidare en av
fälthandledaren undertecknad praktikrapport samt dokumenterad närvaro på praktikplatsen enligt de
arbetstider som gäller för anställda. Antalet examinationstillfällen för praktiken är begränsat till två.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Kursen går på avancerad nivå och ingår som valfri kurs inom VAMAS-programmet.

En student kan tills vidare avskiljas från utbildningen då studenten lider av psykisk störning,
missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det dessutom
föreligger en påtaglig risk att en annan person eller värdefull egendom kan komma till skada. Rektor
anmäler sådant ärende till Högskolans avskiljandenämnd, som utreder och fattar beslut. Ett beslut om
avskiljande skall alltid innebära att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.
Högskolans avskiljningsnämnd arbetar för landets alla högskolor och universitet (Högskolelagen kap
4,6§, SFS 1992:1434, Förordning om avskiljande av studenter från högskoleutbildning, SFS
2007:989).
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