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Huvudområde:
SKA (Statsvetenskap/kunskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2014-12-11 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
90 hp inom något av följande huvudområden: statsvetenskap, nationalekonomi, rättsvetenskap eller
statistik vari ska ingå 15 hp självständigt arbete på G2F-nivå samt minst 30 hp inom två av de övriga
huvudområdena.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva arbetsplatsers organisation, arbetsmetoder, arbetsmiljö, informationsstrukturer och
beslutsfattande, samt identifiera och kategorisera problem inom dessa områden,
- kritiskt granska aktuella verksamhetsområden,
- tillämpa teoretiska kunskaper gällande besluts- och policyprocesser i praktiskt arbete och
- formulera problemställningar utifrån praktiska erfarenheter och koppla dessa till teoretiska
resonemang.

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, beslutsfattande,
planerings- och utredningsarbete, informationsarbete, budget- och redovisningsarbete 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 ramen för huvudområde i programmet.

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

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom en praktikuppgift, dels genom ett självständigt arbete.
För godkänt på kursen krävs vidare en av fälthandledaren undertecknad praktikrapport samt
dokumenterat godkänd närvaro på praktikplatsen enligt de arbetstider som gäller för anställda.

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.

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.

Kursen ges som en alternativ valfri kurs inom ramen för SAMAS-programmet och ska genomföras
som del av termin 7 inom programmet.

Överlappning föreligger med kursen SVADAP1, Praktik 30 hp.
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