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Förkunskaper
90 hp i något av ämnena Arkeologi, Historia, Kulturgeografi, Religionsvetenskap eller
motsvarande samt examensarbete för kandidatexamen.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l

l
l
l

redogöra för arbetsmiljön, verksamheten och samarbetet mellan kollegor på en
arbetsplats som har anknytning till studentens huvudområde,
reflektera kring egen yrkeskompetens och lämpliga karriärvägar,
planera och genomföra ett projekt,
presentera, diskutera och kritiskt utvärdera ett eget projektarbete.

Innehåll
Kursen omfattar praktik på en arbetsplats med anknytning till studentens huvudområde.
Fokus läggs på reflektion kring arbetsmiljön, den specifika verksamheten och studentens
egen kompetens och lärande. Inom ramen för kursen färdigställer studenten bl.a. ett
projektarbete enligt arbetsplatsens krav. Genomsnittligt en dag i veckan ägnar sig
studenten åt seminarier vid universitetet, egen kompetensutveckling (kan äga rum på
arbetsplatsen) eller skriftliga uppgifter enligt anvisningar från den kursansvariga läraren.
Kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen är obligatorisk.

Undervisningsformer
Undervisningen består av seminarier och handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Examinering sker genom projektarbete,
skriftliga inlämningsuppgifter och diskussion av egna och andras projektarbeten under

Undervisningsformer
Undervisningen består av seminarier och handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Examinering sker genom projektarbete,
skriftliga inlämningsuppgifter och diskussion av egna och andras projektarbeten under
slutseminariet.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Om universitetet beslutat att en
student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har
examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten genomför provet på ett
alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
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