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Kursplan

Praktik II avancerad nivå

Kurskod: KGA620
Kursens benämning: Praktik II avancerad nivå

Practical Placement II, Master's Level
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Huvudområde:
KGA (Kulturgeografi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-09-01 och gäller
från vårterminen 2016 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
105 hp Kulturgeografi vari ska ingå
- minst 15 hp på A1N-nivå
- 15 hp kandidatuppsats och
- KGA615 Praktik I avancerad nivå 15 hp

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- genomföra utredningsuppdrag inom det kulturgeografiska verksamhetsfältet,
- kritiskt granska det aktuella verksamhetsområdet för en arbetsplats utifrån kulturgeografiska teorier
och
- formulera och kritiskt granska kulturgeografiska problemställningar utifrån praktisk verksamhet och
teori.

Innehåll
Student och handledare upprättar tillsammans en plan för praktiken. Under kursen genomför studenten
ett utredningsarbete på en arbetsplats, förutom att också ta aktiv del i vanligt förekommande
arbetsuppgifter. Studenten ska dessutom i ett självständigt arbete göra en kritisk analys av
verksamhetsområdet. Under kursen får studenten träna på att arbeta självständigt och i samverkan med
andra inom det kulturgeografiska verksamhetsfältet. Kursens undervisningsformer består av
praktik/verksamhetsförlagd utbildning, handledning samt obligatoriska seminarier.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom dokumenterat godkänd närvaro på praktikplatsen enligt de arbetstider
som gäller för anställda, ett utredningsarbete med relevans för praktikplatsen, ett självständigt arbete
samt aktivt deltagande på obligatoriska seminarier.

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.
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