Delkursen: Personalvetenskaplig integration med praktik
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (www.pao.su.se) bedrivs i samverkan
mellan institutionen för pedagogik och didaktik, psykologiska samt sociologiska institutionen
vid Stockholms universitet. Under fjärde terminen läser studenterna en kurs som heter HR i
teori och praktik. Tanken med terminen är att studenterna ska få möjlighet att integrera sina
teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter.
Delkursen Personalvetenskaplig integration med praktik är en valbar kurs som syftar till att
studenten ska få tillfälle att tillämpa och integrera sina teoretiska kunskaper med praktiska
erfarenheter genom att göra praktik på en arbetsplats. Praktiktiden är 40 arbetsdagar på heltid,
från vecka 13 till vecka 22 respektive vecka 44 till vecka 03.
Lämpliga arbetsuppgifter är allmänt HR arbete av det slag som förekommer på en personalavdelning eller motsvarande. Parallellt med praktiken kommer studenterna att delta i sex
obligatoriska seminarier som syftar till att teoretisera och reflektera över praktiken. Inför tre av
seminarierna behöver studenten avsätta tid för att förbereda den skriftliga del som ska lämnas
in.
Kursen examineras i form av en slutrapport. Rapporter och uppgifter behandlas konfidentiellt
och studenter kommer att få underteckna ett sekretessavtal. Då kursen är poänggivande och
studiemedelsberättigande får ingen lön utgå. Under praktikperioden är registrerad student försäkrad av universitetet. Praktikplatsen ska ge studenten en introduktion motsvarande den som
normalt ges till en nyanställd HR-medarbetare och det är också viktigt att arbetsuppgifterna blir
alltmer kvalificerade i takt med att studenten lär sig arbetet. Institutionerna kräver också att
praktikplatsen ombesörjer en formell kontaktperson som fungerar som handledare. Seminarieuppgifterna kan också komma att kräva en gemensam arbetsinsats mellan praktikhandledaren
och praktikanten. Kontaktpersonen har till uppgift att därutöver godkänna praktiken i form av
ett slutintyg där tidsperioden och de huvudsakliga arbetsuppgifterna framgår.
Kursen ges två gånger per år och studenterna själva ansöker om sin praktikplats. För att vi ska
kunna anta studenter till kursen behövs arbetsplatsens godkännande senast den 15 januari respektive 15 september. Det slutgiltiga godkännandet sker därefter från vår sida senast den 30
januari respektive 30 september. Inför varje praktikperiod inbjuds praktikhandledare till en gemensam informationsträff.
Vi hoppas att ni vill bidra till att våra studenter får integrera sina teoretiska kunskaper med
fördjupade praktiska erfarenheter!! Kontakta oss gärna för mer information eller om något
problem uppstår i samband med praktiken.
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