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KURSPLAN

Verksamhetsförlagd utbildning, 18 högskolepoäng

Work Placement, 18 credits

Kurskod: LVUB18

Fastställd av: Nämnd för Medie- och kommunikationsvetenskap-

liga programmet 2007-12-06

Gäller fr.o.m.: Vårterminen 2011

Version: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området

Ämnesgrupp: MK1

Fördjupning: G1F

Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärandemål
Kursens innehåll och mål planeras mellan den enskilda studenten och mottagande praktikplats efter de
förutsättningar och behov som finns. Detta sker i samråd med praktiksamordnare och lärare på MKV-
programmet. Individuella lärandemål bör ha en klar förankring i och stå i samklang med övriga lärandemål
på MKV-programmet.

Innehåll
Se Lärandemål.

Undervisningsformer
Se Lärandemål och Övrigt.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkända kurser inom programmets huvudområde medie- och kommuni-
kationsvetenskap med minst 37,5 hp samt genomgångna kurser inom programmets tredje termin (eller
motsvarande kunskaper)

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examination sker dels via besök och kontakt med respektive praktikplats, dels genom en skriftlig rap-
port enligt fastställd mall.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 18 hp U/G
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Kursvärdering
Kursutvärdering görs främst genom den individuella praktikrapporten. Därutöver sker utvärdering och
erfarenhetsutbyte gruppvis.

Övrigt
Kursen ingår i det Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet under termin fyra. Varje en-
skild student ansvarar själv för att i första hand söka en för sin inriktning relevant praktikplats.

Kursens syftar till att ge en grundläggande inblick i villkor, förutsättningar och möjligheter i professio-
nellt kommunikationsarbete. Praktikperioden skall också ge den studerande impulser och ett kontaktnät
inför framtida yrkes- och karriärval. Erfarenheterna från praktiken ligger till grund för vidareutveckling
av andra kurser i programmet.

I kursen ingår ingen kurslitteratur.


