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Praktikplan & kontrakt 
 

 
Uppgifter om studenten 
 
Efternamn: 
 
Tilltalsnamn: 
 
Personnummer (10 siffror): 
 
E-postadress: 
 
Postadress: 
 
Telefonnummer: 
 
Uppgifter om praktiken 
 
Praktikplats: 
 
Praktikperiod: 
 
Praktikhandledare: 
 
E-postadress: 
 
Postadress: 
 
Telefonnummer: 
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Studentens huvudsakliga arbetsuppgifter under praktiken kommer att 
utgöras av: 

• Deltagande i på arbetsplatsen förekommande personal- och 
arbetslivsrelaterade arbetsuppgifter såsom   (räkna upp dessa) 

• Genomförande av specialprojekt enligt följande:  (beskriv projektet 
kortfattat) 

 
 
Efter sin praktikperiod är målet att studenten ska  
 
- ha kunskaper om hur beteendevetenskapliga och arbetsrättsliga teorier kan 
tillämpas i praktiken 
- ha en fördjupad förståelse hur arbete bedrivs inom ramen för det 
professionella området personal- och arbetsliv 
- kunna tillämpa beteendevetenskapliga och arbetsrättsliga metodkunskaper 
i praktiken 
- 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  
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla 
sin kompetens i relation till arbetslivet 
 
För att uppnå dessa mål ska studenten 

 
• Ges tillfälle att aktivt delta i organisationens löpande arbete 

 
• Uppmuntras att arbeta såväl i samverkan med andra som 

självständigt 
 

• Tilldelas uppgifter av såväl analytisk som mer praktisk karaktär 
 

• Genomföra ett specialprojekt 
 

 
Under praktikperioden ska studenten ha kontinuerliga samtal med sin 
handledare. Undertecknande handledare ska vid slutet av perioden fylla i en 
handledarutvärdering samt utfärda ett handledarintyg som skickas till 
kursansvarig lärare vid Enheten för pedagogik, Sociologiska institutionen 
vid Lunds universitet. 
 
 
 
……………………………….                 
……………………………………… 
Datum underskrift praktikhandledare       
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…………………………………….. 
Datum Underskrift av praktikstudent 
 
 
……………………………………. 
Datum Underskrift kursansvarig/examinator 
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