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Allmänna upplysningar och villkor för delkursen Handledd praktik 

Studenten ansvarar själv för praktikplats och handledare till delkursen Handledd praktik 15 hög-

skolepoäng (hp) på den avslutande linjespecifika Kulturvetenskaplig tillämpningskurs 30 hp, vid 

Kulturvetarprogrammet 180 hp (tidigare Kulturvetarlinjen), vid Stockholms universitet. Kursen är 

studiemedelsberättigande och ges på både höst- och vårterminerna. 

Praktikperioden ska omfatta sammanlagt tio veckors handledd praktik. Arbetstiden ska vara 

densamma för praktikanten som för personalen i övrigt. Praktiken är förlagd till de sista tio 

veckorna av terminen. Handledare och praktikant kan komma överens om andra datum för 

praktikens genomförande, men de officiella datumen för vårterminen 2017 är mellan 2017-01-

16 och 2017-06-04. Praktikperioden för vårterminen 2017 är alltså förlagd mellan 2017-03-20 

och 2017-06-02. 

Om praktikanten är frånvarande längre tid än fem arbetsdagar i följd, till exempel på grund av 

sjukdom, ska studie- och karriärvägledaren vid utbildningsprogrammet kontaktas för diskussion 

om hur den förlorade tiden ska tas igen. 

Det finns en personskadeförsäkring för studenter vid de statliga universiteten och högskolorna 

som via Kammarkollegiet är tecknad av Centrala studiestödsnämnden (CSN). Försäkringen 

motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den gäller i Sverige bland annat under 

den tid då studenten vistas på en praktikplats och under direkt färd mellan bostaden och 

praktikplatsen – i de fall verksamheten är godkänd av Stockholms universitet. Försäkringen 

omfattar olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. För praktik utomlands finns 

Student UT-försäkringen. Mer information om försäkringarna finns på kammarkollegiet.se. 

En bekräftelse skickas från utbildningsprogrammet till praktikplatsen när den undertecknade 

blanketten Praktikuppgifter har inkommit till studie- och karriärvägledaren för utbildnings-

programmet och programansvarig har godkänt praktiken. Till den bekräftelsen bifogas en kopia 

av godkännandet, den här informationen, samt blankett och instruktioner för en så kallad 

handledarrapport. 

Efter praktikperiodens slut lämnar varje handledare en undertecknad blankett (eller 

motsvarande) till studie- och karriärvägledaren vid utbildningsprogrammet. Handledarrapporten 

innehåller en mycket kortfattad beskrivning av arbetsuppgifterna som praktikanten 

huvudsakligen har utfört och är samtidigt ett intyg på att praktikanten har fullgjort sin praktik 

enligt gällande studieplan. På begäran kan praktikanten få en kopia av detta intyg. 

Efter praktikperiodens slut lämnar praktikanten in en rapport i en särskild inlämningsmapp via 

kursens mondo-sajt. Rapporten innehåller bland annat en beskrivning av arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna som praktikanten utfört, hur hon bedömer att arbetsuppgifterna har varit i 

relation till sin utbildning och tidigare erfarenhet, samt hur praktiken har fungerat för henne 

personligen. Praktikantrapporten har övriga studenter vid utbildningsprogrammet tillgång till. 

På delkursen Handledd praktik sätts endast betyget godkänt. Examinator är programansvarig 

professor Anna Götlind. Betyget på hela Kulturvetenskaplig tillämpningskurs 30 hp avgörs av 

en sammanvägning av betygen på de två inledande teoretiska delkurserna enligt den sjugradiga 

betygsskalan A-F. 


