Samverkansinslag i utbildning och lärprocesser
Praktik

Progression
termin 2-6

Studentdelaktighet
(i planering)

Examination

Nationella mål
för
kandidatexamen

Generiska
färdigheter

Praktik är när en student
tillbringar en viss avsatt tid
för att få praktisk
erfarenhet av konkreta
arbetsuppgifter i en för
utbildningsprogrammet
relevant verksamhet
utanför högskolan. Syftet är
att praktiskt tillämpa de
teoretiska kunskaper
studenten förvärvat under
sin utbildning. Praktiken
ska ha en tydlig koppling till
studentens huvudämne och
ska ske under handledning
av en yrkesverksam på
fältet. En kortare praktik
kan ha som syfte att ge
yrkes- eller
arbetslivsorientering. En
längre- eller avslutande
praktik kan kopplas till
examensarbete, till exempel
för att inhämta empiri.

Kortare praktik (ca 3
veckor) under tidigare delen
av utbildningen.

Studenterna kan med fördel
involveras i arbetet med att
söka uppdragsgivare. Syftet
med att involvera studenterna
tidigt i arbetet innebär att de
får möjlighet att ytterligare
träna på informationssökning
och kommunikation.

Kortare praktik
Kan utgöras av en
skriftlig rapport som
sammanfattar
perioden samt de
lärdomar och
erfarenheter som
erhållits.
Sammanställning av
ev. utförd uppgift.

Färdighet och förmåga
Visa förmåga att muntligt
och skriftligt redogöra för
och diskutera information,
problem och lösningar i
dialog med olika grupper,
och

•
•
•
•
•

Längre/avslutande praktik
(ca 5-10 veckor) under
senare delen av
utbildningen.

Längre praktik
Kan utgöras av en
skriftlig rapport som
sammanfattar
perioden samt de
lärdomar och
erfarenheter som
erhållits.
Sammanställning av
utförd uppgift. Kan
också kompletteras
med en muntlig
presentation.

Visa sådan färdighet som
fordras för att självständigt
arbeta inom det område
som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och
förhållningssätt.
Visa insikt om kunskapens
roll i samhället och om
människors ansvar för hur
den används.
Visa förmåga att identifiera
sitt behov av ytterligare
kunskap och att utveckla sin
kompetens.

•

Självständigt arbete
Samarbetsförmåga
Analytisk förmåga
Problemlösning
Muntlig
kommunikation
Informationssökning

Beroenden och
förutsättningar
Inslaget kräver lång
framförhållning.
Planering bör ske i god
tid innan momentets
början.
Beroende på hur
arbetsmarknaden ser ut
kan det vara svårt att
hitta praktikplatser
lokalt. En begränsad
arbetsmarknadsregion
medför att de lokala
aktörerna kan vara
ganska hårt ansatta.
Programmet behöver
säkerställa kvaliteten på
praktikplatsen. Det
behövs någon form av
kravspecifikation över
vad studenten förväntas
lära sig och bidra med.
Avstämning med såväl
student som
praktikhandledare före,
under och efter behövs.

