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Hej!
Hoppas att studierna rullar på och att allt står väl till med er!
 
Nästa termin ges HR i teori och praktik 30 hp för första gången termin 4 i
Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation.
 
Kursen inleds med delkurserna Kritiska perspektiv på HR 7,5 hp och Professionella
samtal 7,5 hp. Andra halvan av terminen bygger på studentens val mellan två olika
kurser. Nedan följer mer information om detta.

VALBART UNDER TERMIN 4

Studenter kommer inför termin 4 att ha möjligheten att välja mellan att läsa
Personalvetenskaplig integration med case 15 hp eller Personalvetenskaplig
integration med praktik 15 hp som innehåller 40 arbetsdagar integrerat med teori.
 
I Personalvetenskaplig integration med case 15 hp arbetar ni med ett
verklighetsnära fall framtaget tillsammans med HR-föreningen för att fördjupa era
kunskaper och färdigheter inom HR.
 
Önskar ni läsa Personalvetenskaplig integration med praktik 15 hp behöver ni
planera inför detta val under hösten eftersom ni ansvarar själva för att anordna
praktikplats. Kanske har ni en idé om att göra praktik på en drömarbetsplats eller tar
chansen att göra praktik utifrån redan etablerade kontakter i arbetslivet?
Praktikplatsen behöver godkännas av institutionen och ni hittar kriterierna för detta
på vår hemsida. Vid val praktik är det bra att veta att deadline för arbetsplatsens
godkännande är 15 januari
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Informationstillfälle 10 november kl 15-16
10 november 15.00-16.00 kommer ett informationsmöte hållas för
studenter på termin 3 och frågor om upplägget på termin 4 är ni
välkomna att ställa då, och vi reserverar oss för att svara på dem
innan dess. En Athena-sida med ytterligare information kommer dyka
upp inom kort.
 
Zoom-länk till informationstillfället:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67990798955

ATT TÄNKA PÅ

Även om det är ni själva som ansvarar för att anordna praktikplats så samlar vi även
potentiella praktikplatser som hört av sig till oss. Dessa läggs upp allt eftersom de
kommer in på här. Notera att själva godkännandet av praktikplatsen görs utifrån en
bedömning av dokumentet där arbetsplatsen ger sitt godkännande

 

Ha en fortsatt fin dag!

Med vänliga hälsningar

Programansvarig, Ulrika Bennerstedt
Utbildningsadministratör, Marcus Bigert
Praktiksamordnare, Jolina Ekholm
Studie- och yrkesvägledare, Nikolaj Jacobsen
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