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Till dig som erbjuder praktikplats 
inom ramen för kursen Praktik inom samhällsplanering, 30 hp 
 
Kursen Praktik inom samhällsplanering är en unik kombination av möjligheter för studenter 
att fördjupa och komplettera sina akademiska kunskaper inom området hållbar 
samhällsplanering genom praktisk erfarenhet av att planera och utföra ett praktikarbete hos en 
privat, offentlig eller idébärande organisation verksam inom området. Kursen syftar till att 
utveckla studenternas förmåga att utveckla sin akademiska kompetens i relation till arbetslivet. 
Under en termin varvas 13 – 20 veckors praktik med vetenskaplig analys och akademiskt 
rapportskrivande. 

Kursen utgår från att studenten självständigt planerar ett praktikarbete och samtidigt 
identifierar det egna behovet av ytterligare kunskap och kompetens i relation till yrkeslivet. 
Tyngdpunkten i kursen ligger vid att utarbeta en akademisk rapport. I rapporten ska studenten 
dels arbeta med en egenformulerad problemställning, vilken analyseras utifrån relevant 
vetenskaplig litteratur. Den andra delen handlar om att reflektera kring sin egen roll och 
praktikplatsen i sig. Således är huvudfokus att göra teoretiska kunskaper praktiskt tillämpbara. 
Detta är således också en möjlighet för praktikplatsen att ta del av aktuell kunskap inom fältet 
hållbar samhällsplanering. 

Viktig information till dig som handledare på praktikplatsen 

Studenten söker själv praktikplats och utforskar på så sätt dels sina egna förutsättningar och 
potentiell arbetsmarknad. 

Studenten ska tillsammans med dig som handledare på praktikplatsen fylla i 
ansökningsblanketten. Det innebär att ni tillsammans diskuterar relevanta och rimliga teman 
att arbeta med under praktiktiden. I egenskap av handledare på praktikplatsen bistår du med 
aktuella och angelägna förslag på ämnen.  

Praktikplatsen ska kunna erbjuda 13 - 20 veckors praktik med start vid höstterminens början 
(2020-08-31). Praktiken ska motsvara heltidsarbete och studenten ska i så hög grad som 
möjligt erbjudas en arbetsplats och möjlighet att delta i det dagliga arbetet. 

Det är viktigt att du som handledare finns tillgänglig för studenten under praktiktiden- 

Ett antal handledningstillfällen kommer äga rum på universitetet under praktiktiden och 
studenten har då rätt att vara ledig och medverka på dessa. 

Studenten är försäkrad via universitetet under praktiktiden. 
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Det här behöver du göra i egenskap av praktikplats 
 

• Tillsammans med studenten fyll i ”ansökan om praktikplats” så det tydligt 
framgår vad studenten ska göra 

• Bidra med tips och inspiration till ämnesvalet, gärna relaterat till ett, för 
verksamheten, aktuellt problem med bäring på hållbar utveckling. 

• Erbjuda studenten möjlighet att vara på arbetsplatsen och vara en del av denna 
i så stor utsträckning som möjligt. 

• Hjälpa studenten vid behov och när praktiken avslutas skriva ett intyg (närvaro, 
arbetsuppgifter och vitsord om så önskas). 

 
Det här ska studenten göra 
 

• Genomföra praktiken (minst 80 % närvaro på arbetsplatsen) 
• Författa en rapport, vilken ska uppfylla kriterier för vetenskapligt skrivande, 

men som också med fördel är användbar för praktikplatsen. 
 
Det här gör universitetet 
 

• Universitetet (kursansvarig) godkänner praktikplatsen innan 
kursen/praktikperioden börjar.  

• Handleder det vetenskapliga skrivandet  
• Examinerar 

 
Vid frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig Kristina Nilsson Lindström 
alternativt vår studievägledare Tanja Feltsen. Du hittar kontaktuppgifter nedan. 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Kristina Nilsson Lindström  
kristina.lindstrom@handels.gu.se  
031-786 4682  
Postadress: Box 625, 405 30 Göteborg  
Besöksadress: Viktoriagatan 13 plan 4, 
411 25 Göteborg 
 

Tanja Feltsen 
svl.es@handels.gu.se 
031-786 1407 
Postadress: Box 625, 405 30 Göteborg  
Besöksadress: Viktoriagatan 13 plan 5 , 
411 25 Göteborg 
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