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Fastställd av institutionsstyrelsen vid institutionen för handelsrätt 2012-10-19.
1. Kursens nivå och placering i utbildningssystemet
Kursen ingår i masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor. Den ges som programspecifik kurs och är en
verksamhetsförlagd utbildning på heltid. Kursen kan ingå i masterexamen med inriktning mot personal- och
arbetslivsfrågor, huvudområde handelsrätt och ges på svenska. Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att
genomföra kvalificerad yrkespraktik inom personal och arbetslivsområdet.
2. Lärandemål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten
- ha kunskaper om hur arbetsrättsliga teorier kan tillämpas i praktiken
- ha en fördjupad förståelse hur arbete bedrivs inom ramen för det professionella området personal- och arbetsliv
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten
- kunna tillämpa arbetsrättsliga metodkunskaper i praktiken
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i relation till arbetslivet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten
- kunna reflektera över sin praktik och den organisatoriska och professionella kontext inom vilken den ingår
- visa insikt i etiska frågeställningar i relation till sin profession
3. Kursinnehåll
Kursen innefattar kvalificerat praktikarbete inom det personal- och arbetslivs- relaterade området och kan
genomföras inom offentlig eller privat verksamhet tex hos arbetsgivare eller fackliga organisationer. Praktiken ska
omfatta varierande uppgifter i den dagliga verksamheten samt ett specialprojekt som bestämts i samarbete
mellan studenten samt organisationens och universitetets handledare. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till
genomgången utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd ges möjlighet att under handledning
använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom personal- och arbetslivsområdet.
4. Undervisning och examination
Examination sker dels i form av en lärjournal bestående av beskrivning och reflektion över aktiviteter under
praktiktiden, dels i form av en rapport över det specialprojekt som studenten genomfört under tiden i
verksamheten. Möjlighet till omtentamen erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter överenskommelse med
examinator. Vidare erbjuds, om nödvändigt, en uppsamlingsexamination vid ett senare tillfälle.
Betygsskala
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A-U med bokstavsbeteckningarna A-E för
godkända resultat och bokstavsbeteckningen U för icke godkända resultat.
A

Utmärkt

Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet.

B

Mycket bra

Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.

C

Bra

Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans,
analytisk förmåga samt självständighet.

D

Tillfredsställande

Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet.

E

Tillräckligt

Ett resultat som möter minimikraven enligt ovanstående, men inte mer.
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Otillräckligt
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Ett resultat som är otillräckligt.

Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks
vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning
under en begränsad tid.
5. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande
samt godkända kurser inom ramen för masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor motsvarande 60 hp.
6. Övergångsbestämmelser
7. Litteratur
Val av litteratur sker i överenskommelse med handledaren i anslutning till det projekt som ska genomföras i
organisationen.
8. Övrigt
Den studerande erbjuds i mån av plats praktikplats av kursansvarig och tilldelas handledare såväl i
organisationen som från programmet. Finansiering av eventuella resor och bostad är studentens eget ansvar.
Efter ansökan till kursen kontaktar studenten kursansvarig lärare. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen,
handledaren och de huvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av kursansvarig.

