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Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2015-02-25.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Kandidatprogram i arbetslivskommunikation samt Svenska i arbetslivet II, 30 hp och Engelska i
teori och praktik II, 30 hp.
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

PRAK

Praktik

Högskolepoäng
22.5

Kursens innehåll

Studenten deltar under handledning i praktisk verksamhet med ämnesanknytning ute i arbetlivet. Mer konkret
syftar praktiken till att ge studenten möjlighet att i praktiskt arbete pröva, utveckla och befästa sina
språkvetenskapliga kunskaper och färdigheter på ett företag, en myndighet eller annan arbetsplats. Praktiken
kan ske utomlands eller i Sverige. Studenten ska själv söka en lämplig praktikplats, utanför eventuell egen
verksamhet. Praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig lärare innan praktiken påbörjas.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- uppvisa förmåga att värdera den egna kompetensen i förhållande till de krav som ställs inom en
arbetsplats
- uppvisa förmåga att beskriva det praktiska arbetet med språk och kommunikation på en arbetsplats
- uppvisa förmåga att resonera om hur språkvetenskapliga verktyg och synsätt kan användas för analys
och utveckling av verksamheten på en arbetsplats.
Undervisning

Individuell handledning och redovisningsseminarier. Obligatorisk närvaro på praktikplatsen motsvarande 90
% av arbetsplatsens ordinarie arbetstid. Obligatorisk närvaro på redovisningsseminarier.
Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras genom en praktikrapport samt intyg från praktikplatsen om fullgjord praktik.
b. Praktik betygsätts med en tvågradig målrelaterad skala:
G = Godkänd
U = Underkänd
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyg G på praktikrapporten samt uppfyllt närvarokrav. Om
särskilda skäl föreligger kan examinator medge studenten befrielse från skyldigheten att delta i viss
obligatorisk undervisning, studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
e. För varje kurstillfälle ska minst ett examinationstillfälle finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som
fått betyget U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator
utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av rapporten medges om studenten ligger nära gränsen för godkänd. Kompletteringen ska
lämnas in senast 5 arbetsdagar efter att examinator meddelat kompletteringsbehovet. Vid godkänd
komplettering används betyget G. Praktikrapporten får kompletteras två gånger.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande
kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen ges endast inom Kandidatprogram i arbetslivskommunikation.
Övrigt

Kursen kan även ingå i huvudområdet Engelska.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidan på institutionens webbplats www.su.se/svefler.
Litteraturlistan finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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