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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-04-21 och
gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads universitet.

Kurskod: KGGB47
Samhällsplanering, praktik, 30 hp
(Social Planning: Practical Training, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker i huvudsak på svenska, men kan vid utlandspraktik genomföras på engelska eller annat
språk

Behörighetskrav
Antagen till Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet med minst 90 hp avklarade på programmet.

Särskild behörighet
Kursen ges som en alternativ valfri kurs inom ramen för Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet
och skall genomföras som del av termin 5 inom Samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads universitet. Student
som gör delar av sina studier vid annat universitet skall, för att vara berättigad att göra praktik, ha varit
registrerad vid Karlstads universitet senaste teminen innan praktiken genomförs.

För att få välja Praktikkursen som valfri kurs ska studenten ha genomfört de fyra första terminerna på
Samhällsplanerarprogrammet i enlighet med aktuell programplan, eller motsvarande. Maximalt får 15 hp restera
från tidigare terminer innan praktiken påbörjas.

Huvudområde
KGA (Kulturgeografi), SKA (Statsvetenskap/kunskap), SOA (Sociologi)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- Tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt arbete

- Bedöma och värdera aktuellt verksamhetsområde

- Tillämpa kunskaper i att arbeta självständigt och i samverkan med andra inom samhällsplanerarens
verksamhetsfält

Kursens huvudsakliga innehåll



Kursens undervisningsformer består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik

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, t ex 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.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom

- Närvaro på praktikplatsen enligt överenskomna tider

- Tre skriftliga PM relaterade till praktiken

- Praktikrapport: undertecknas av fälthandledaren

- Deltagande i avslutande seminarium

Fakultetsnämnden 2008-08-28: En student kan nödgas avbryta pågående verksamhetsförlagd utbildning om
studenten genom sitt handlande uppträder grovt oskickligt vid den aktuella praktikplatsen och därmed bedöms
som underkänd av examinator.

Betyg

I kursen används följande betygsrader: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

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 därför 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 avskiljandenämnd arbetar för landets alla
högskolor och universitet. (Högskolelagen kap 4, 6§, SFS 1992:1434, Förordning om avskiljande av studenter



från högskoleutbildning SFS 1987:915)

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

Överlappning förekommer med kursen KGGB46.

Kursen ingår som termin 5 i Samhällsplanerarprogrammet.
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