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Huvudområde Medie- och kommunikationvetenskap

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse:
- visa förståelse för hur utbildningens teoretiska innehåll kan omsättas i praktik.

Färdighet och förmåga:
- kritiskt reflektera kring relationen mellan praktik och teori.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- visa beredskap att lära av de miljöer, människor och sammanhang som studenten ingår i
under praktikperioden.

Kursens innehåll Under praktikperioden ges möjlighet för studenten att få erfarenheter av hur
kommunikationsprogrammets teoretiska kunskaper kan tillämpas i arbetslivet.

Undervisning Seminarier och handledning.

Förkunskaper Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30 hp) och Medie- och kommunikationsvetenskap
(31-60 hp), 60 hp.

Examinationsform Skriftlig och muntlig samt närvaro på praktikplatser i enlighet med de normer och rådande
praxis som gäller på praktikplatsen. Aktivt deltagande i seminarier.

Moment 0010 Praktik 15 hp,  Betyg: UG

Betyg Godkänd och Underkänd
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Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.

http://utb.hig.se:80/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=MKG500&lang=sv&revisionId=4105


Övriga föreskrifter Praktikplats
Som praktikplats bör arbetsplats med normalt minst fem anställda komma ifråga.
Praktiken likställs med studier och är en utbildningsperiod.
Kursansvarig avgör om praktikplatsen är lämplig.

Handledare på praktikplatsen
Högskolan anordnar handledarutbildning innan praktikperiodens början.
Handledaren upprättar praktikplan tillsammans med studenten och i samråd med
kursansvarig.

Praktiken
Praktikantens uppgifter skall i största möjliga utsträckning vara jämförbar med övriga
medarbetare på praktikplatsen. Praktikantens uppgifter måste planeras så att det ges utrymme
för att skriva praktikrapport.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Kurslitteratur Litteratur väljs i samråd med handledarna.
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