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Beslut

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Kandidatexamen i sociologi från ett personalvetenskapligt program samt ordnad praktikplats som godkänts av 
kursgivande institution.

Kursens uppläggning

Kursens innehåll
Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar vid arbetsplats inom något 
verksamhetsområde för personalvetare. Studenterna ansvarar själva för att skaffa praktikplats som 
institutionen godkänner. I kursen ingår även fördjupning i relevant litteratur samt obligatorisk närvaro vid 
tematiska seminarier. Kursen examineras i form av en praktikrapport.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten:

- ha genomfört en 50 dagars arbetspraktik inom relevant personalvetenskapligt område

- kunna redogöra för relevant litteratur med koppling till praktiken

- kunna muntligt och skriftligt integrera teoretisk och praktiks kunskap

- vid seminarier kunna reflektera över sin egen roll i relation till individ, grupp och organisation på den 
aktuella arbetsplatsen samt

- kontinuerligt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin 
kompetens.

Undervisning
Undervisningen sker i form av deltagande under handledning på praktikplatsen, seminarier och slutredovisning 
av praktikrapporten vid institutionen. Närvaro och aktivt deltagande på arbetsplatsen sker enligt 
schemaöverenskommelse med kontaktperson på arbetsplatsen. Viss frånvaro från praktikplatsen kan 
kompenseras med av handledaren anvisad extrauppgift. Om tvekan råder ska samråd ske med 
kursansvarig.

Som kurskrav gäller också närvaro och aktivt deltagande i schemalagda seminarier samt inlämnande av 
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skriftliga uppgifter.

Kunskapskontroll och examination
Som betyg på kursen används omdömena Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg krävs godkänd 
praktik, godkända seminarier samt godkänd praktikrapport.

Om den studerande underkänns, under pågående eller avslutad kurs, ges ytterligare möjlighet att fullgöra 
kursen. Den kan tidigast påbörjas terminen efter den termin då den studerande har blivit underkänd.

Begränsningar
Studenter som har genomfört SOD400 Personalvetenskaplig integration med praktik 30 hp eller SOD405 
Personalvetenskaplig integration med praktik 15 hp kan inte bli antagna till SOD415 Personalvetenskaplig 
integration med praktik 15 hp.

För att bli antagen till kursen ska studenten ha en praktikplats som har godkänts av institutionen.

Övrigt
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen har ändrats har studenten rätt att en gång per 
termin under en treterminersperiod examineras enligt denna kursplan.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och redovisas i studiehandledningen för 
kursen.
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