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Samhällsplanering - praktik
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Kursens
benämning:

Samhällsplanering - praktik
Social planning - practical training

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
KGA (Kulturgeografi)
SKA (Statsvetenskap)
SOA (Sociologi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-04 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Studenten skall vara antagen till Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM) vid Karlstads universitet och ha
godkända kurser motsvarande minst 105 hp inom ramen för programmet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- omsätta relevanta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete inom samhällsplanering,
- på en grundläggande nivå beskriva, reflektera kring och värdera verksamheter för samhällsplanerare
utifrån relevanta teoretiska perspektiv och
- arbeta självständigt och i samverkan med andra inom samhällsplanerarens verksamhetsfält.



Innehåll
Studenten ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Denna skall vara inriktad mot samhällsplanering och
godkännas av universitet. 

Praktikens uppläggning anpassas efter arbetsplatsens och studentens behov och förutsättningar.
Studenten bör ta aktiv del i allmänt förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen i syfte att ge
kunskaper inom något av samhällsplaneringens varierande områden, till exempel planerings- och
utredningsarbete. 

Student och fälthandledare upprättar tillsammans en plan för praktiken där ovanstående anvisningar
beaktas. Studenten skall under praktiken beredas möjlighet att fullgöra praktikuppgifter enligt särskilda
anvisningar. Sammantaget skall praktikperioden, inklusive praktikuppgifter omfatta 10 veckor.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom
- godkänd närvaro på praktikplatsen enligt de arbetstider som gäller för anställda,
- två individuella skriftliga PM,
- deltagande i avslutande seminarium.

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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter. Överlappning förekommer med kursen KGGB47.
Kursen ingår som termin 5 i Samhällsplanerarprogrammet.
En praktik kan avbrytas om en student genom sitt handlande uppträder grovt oskickligt.


