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Kursplan
Kursens benämning: Praktik
Engelsk benämning: Internship

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1FK041
Vårterminen 2018
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2017-06-19.
Militärvetenskapliga institutionen (MVI)
Militärhistoria
Grundnivå
30 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Påbyggnadskurs inom programinriktningens huvudområde. För tillträde till kursen
krävs att studenten lagt fram och försvarat en fullständig kandidatuppsats samt
opponerat på en kandidatuppsats.
Huvudområde
Militärhistoria
Successiv fördjupning
G2F, grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Fördjupningsnivå
Påbyggnadskurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen innehåller praktik vid myndighet, organisation eller företag i Sverige eller
utomlands. Studenten ansvarar för att skaffa sig en praktikplats. Praktikplats ska
godkännas av institutionen i förväg innan överenskommelse mellan student,
praktikplats och lärosäte ingås. Praktikplatsen ska ge studenten stöd i form av
handledning. Studenten ska delta i det dagliga arbetslivet vid praktikplatsen och
erbjudas uppgifter som anknyter till utbildningens kunskapsområde
militärhistoria. Praktikkursen inleds med ett förberedande arbetslivsanknutet
seminarium vid lärosätet och avslutas med ett seminarium som med utgångspunkt
i de skriftliga praktikrapporterna ger utrymme för reflektion kring studierna och
deras arbetslivsanknytning.
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Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• beskriva och analysera relevant myndighet, organisation, företags roll, ansvar
och uppgifter i samhället och de krav som ställs på arbetstagare inom den
sektor som organisationen verkar i
• analysera relationen mellan praktik och teori
• skriftligt och muntligt resonera kring hur kunskaper från utbildningen kan
användas i ett projekt- eller utredningsarbete
• skriftligt dokumentera egna erfarenheter från att arbeta självständigt eller i
grupp
• skriftligen redovisa en syntes av praktisk arbetslivserfarenhet och
programutbildningens innehåll.
Kunskapskontroll och examination
Kunskapskontroll sker genom att kursansvarig följer upp studentens
praktiktjänstgöring minst två gånger under praktiktiden, dels med student och dels
med av praktikplats utsedd handledare. Kunskapskontroll sker också genom den
praktikrapport studenten levererar i slutet av praktikkursen.
För att bli godkänd krävs dessutom att studenten har närvarat vid arbetsplatsen
och följt de regler och åtaganden som skriftligen överenskommits mellan student,
praktikplats och lärosäte innan praktiktiden startat. Examination med
betygsättning sker genom examinators bedömning av den skriftliga
praktikrapporten.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betyg sätts i en tvågradig betygskala: Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betygskriterier, se kursbeskrivning.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Av student eget val av programmets kurslitteratur för författande av
praktikrapporten.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligt förändrats har
studenten rätt att under en period av sex terminer examineras enligt denna
kursplan.
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Övrigt
Kursen ges endast inom ramen för Försvarshögskolans kandidatprogram.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs och ligger till grund för eventuella
förändringar av kursen.
Försvarshögskolan uppmuntrar studenter att ha kontakter med externa
organisationer och aktörer, såväl i Sverige som utomlands. Att göra praktik på en
organisation eller att skriva uppsats i ett annat land är en bra erfarenhet för
studentens kunskapsutveckling, i kombination med de verktyg som
Försvarshögskolan utbildningar i övrigt erbjuder. För uppsatsstudenter som reser
utomlands inom ramen för MFS (Minor Field studies)-stipendiet samt för
studenter som inom ramen för utbildningen gör praktik på organisationer ska det
formellt sett alltid finnas en handledare som fungerar som kontaktperson och
stödjer studentens arbete.
Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att inte godkänna föreslagna
praktikplatser om organisationen eller kontaktperson bedöms vara olämplig.
Praktikplatsens verksamhet får inte strida mot värdegrunden för statligt anställda i
Sverige. Eftersom det är upp till Försvarshögskolan att göra
lämplighetsbedömningen, kan en föreslagen praktikplats nekas med hänvisning
till att det tar för stora resurser i anspråk att bedöma lämpligheten.

