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Information kring fristående praktik i samhällsgeografi och geografi
Vad gäller vid sökandet av praktikplats?
Du som läst eller läser samhällsgeografi eller geografi kan läsa en fristående praktikkurs vid
kulturgeografiska institutionen. Att läsa en praktikkurs är ett bra sätt att tillämpa och utveckla de
kunskaper och färdigheter som du fått under utbildningens gång. Det kan också vara en väg in i
arbetslivet. Kulturgeografiska institutionen kan av resursskäl inte garantera praktikplats åt alla
sökande och det är därför upp till den sökande att själv hitta en lämplig praktikplats. Institutionen
kan självklart ge praktiska råd i sökandet samt tipsar om praktikplatser när arbetsgivare hör av sig till
institutionen. Det är tillåtet att söka såväl svenska som utländska praktikplatser. För mer information
om utlandspraktik (Erasmus) rekommenderar vi att du besöker hemsidan för internationella kansliet
vid Uppsala universitet (www.uu.se/student/utlandsstudier).

Hur söker du till praktikkursen?
Praktikkursen söks via antagning.se. Formellt kommer du att reservplaceras i urval 1 och 2. Om du
hittar en praktikplats och den godkänns av institutionen så antas du till praktikkursen och registreras
av kulturgeografen efter urval 2, när du har skickat in alla nödvändiga handlingar (se nedan) och
dessa är godkända. Om praktikplatsen vill ha ett intyg på att praktiken ingår i studierna går det att få
från kulturgeografiska institutionen.

Vilka nödvändiga handlingar behövs för registrering till praktik?
När du har ”fått” en praktikplats måste praktikplatsen skriva ut ett intyg på detta. Det signerade
intyget måste innehålla följande uppgifter för att registrering ska kunna ske:






Namn på dig och dina födelseuppgifter
Namn på praktikplatsen.
Namn/kontaktuppgifter på handledare/kontaktperson på arbetsplatsen.
Kortfattat vilka arbetsuppgifter som ingår.
Tidsperioden (startdatum, vilka veckor eller motsvarande uppgifter, typ HT/VT).

OBS! Antalet veckor/tidsperioden måste motsvara 20v eller 10v. Att det ”diffar” på någon vecka är
ok, men om det fattas tid måste tilläggsuppgifter göras för att få ut poängen. När det gäller enstaka
semesterdagar/ledighet bestäms detta enligt överenskommelse mellan dig och praktikplatsen.
Vid utlandspraktik tillkommer att kulturgeografiska institutionen (kursansvarig lärare) måste kunna
ha direktkontakt via e-post med handledaren/kontaktpersonen för att utlandsförsäkringen STUDENTUT, ska gälla. Här är det också mycket viktigt att tidsperioden specificeras. Du kommer att få ett
MIC-kort (Medical Insurance Card) av kulturgeografiska institutionen. Privat försäkring kan behövas
för att täcka samtliga delar av utlandsvistelsen, t.ex. resa till 3:e land. Mer info kring Student-Utförsäkringen går att få via Kammarkollegiet. Om praktiken genomförs i ett annat EU-land, så kan
praktikstipendium vara aktuellt. Ta då kontakt med internationella kansliet
(www.uu.se/student/utlandsstudier) för mer information.

Finns det några krav som praktikplatsen måste uppfylla?
Kulturgeografiska institutionen har inte satt upp någon ”kravlista” på praktikplatserna eller
studenterna. Utgångspunkten är att studier sker formellt 40 timmar i veckan. Arbetsuppgifterna ska
vara i linje med vad en anställd person i nybörjarposition skulle utföra samt vara relevanta för din
utbildning.

Hur redovisas praktiken?
Praktiken redovisas genom en praktikrapport (se särskilda anvisningar). Det är bra att ha rapporten i
åtanke redan från början, dvs. vad den bör innehålla, när den ska redovisas o.s.v. Ett tips är att skriva
praktikdagbok under tidens gång, så att rapportskrivandet går smidigt. Redovisning av praktiken
kommer bara att ske genom rapportskrivande, det kommer inte att ske någon muntlig framställan.
Rapporterna brukar ligga på mellan 5-8 sidor.
Även ett avslutande tjänstgöringsintyg från praktikplatsen ska medfölja. Rapporten och
tjänstgöringintyget laddas upp under ”inlämningar” på www.studentportalen.se.

Hur sätts betyg på praktiken?
Betyget sätts av kursens examinator och det går bara att få betygen G eller U. Betyget baseras på
praktikrapporten och genomförd praktik. Samråd med praktikplatsen kring betyget sker alltså inte,
det ska bara finnas underlag från praktikplatsen att den är genomförd.

När i utbildningen ska praktiken läggas?
Praktiken ska läggas efter avslutad C-kurs. Den ska läggas efter C-kurs för att garantera praktikplatsen
att du är tillräckligt utbildad och kan skriva t.ex. rapporter.

Kontakt
Detta är översiktlig information kring praktik. Är det något mer du undrar över eller vill ha förtydligat,
ska du vända dig direkt till studier@kultgeog.uu.se
LYCKA TILL!

