SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

MK1203, Praktikkurs, 15,0 högskolepoäng
Internship, 15.0 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-05-23 och senast reviderad 201210-17 av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2012-11-05.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

2. Inplacering
Kursen är en fördjupningskurs som ges inom Medie- och kommunikationsvetarprogrammet - PR,
opinionsbildning & omvärld
Kursen kan ingå i en kandidatexamen.
Huvudområde
Medie- och kommunikationvetenskap

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

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 60 hp inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap samt kurserna
Presentationstekniker (MK1400), 15 hp och Kommunikationsplanering (MK1401), 15 hp eller motsvarande.

4. Innehåll
Kursen omfattar en verksamhetsförlagd praktik som studenten söker själv. Praktiken ska knyta an till
programmets inriktning PR, opinionsbildning och omvärld. Inom ramen för praktiken ska studenten utföra ett
kvalificerat kommunikationsarbete - analys, planering eller utvärdering - och kontinuerligt medverka i det
dagliga arbetet.

5. Mål
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Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. Identifiera hur olika delar i strategiskt kommunikationsarbete organiseras i en verksamhet.
Färdighet och förmåga
1. Tillämpa utbildningens teoretiska moment inom ramen för en befintlig verksamhet
2. Planera och genomföra arbetsuppgifter inom den verksamhet där praktiken är förlagd, samt utvärdera
sitt eget bidrag till denna verksamhet.
3. Genomföra minst en större kvalificerad praktikuppgift inom verksamhetsområdet självständigt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
1. Reflektera över den arbetsmarknad man utbildar sig för och på vilket sätt den egna utbildningen svarar
mot de kompetenser som efterfrågas på praktikplatsen
2. Reflektera över (bransch-) etiska principer, de möjligheter och begränsningar som finns inom ramen för
arbetet på praktikplatsen och vilka val och prioriteringar som görs.

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas sex veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
Kursen examineras individuellt i form av skriftlig praktikrapport, muntlig redovisning, samt
handledarrapport.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
För att få betyget Godkänd på kursen krävs att studenten fått Godkänd på handledarrapport och skriftlig
praktikrapport.

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas, såväl muntligt som skriftligt, i sin helhet vid kursslut. Kursledningen behandlar eventuella
kvalitetsbrister i det löpande utvecklingsarbetet med kursen samt återför information om
kvalitetsutvecklingsarbetet till kommande studentgrupper.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Praktikplats och praktikuppdrag ska godkännas av examinator innan studenten påbörjar sin praktik. Att
finansiera eventuella resor, bosättning mm. är studentens eget ansvar.

3/ 3

För mer detaljerad information, se aktuell studieanvisning.

