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Kurskod: HU4011 / 1

Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Practical Training 7.5 credits
Grundnivå
Progression: 31•60
Huvudområde: Hållbar turismutveckling, grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•06•12) och gäller studenter antagna höstterminen 2016.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen är valbar i programmet Hållbar turismutveckling. Kur•
sen förutsätter att studenten själv hittar en lämplig praktik•
plats senast i samband med kursstart.
Behörighetskrav
30 hp avklarade kurser inom huvudområdet Hållbar turism•
utveckling.
Kursens mål
Syftet med kursen är att ge studenterna praktisk erfarenhet
av arbete inom ämnesområdet Hållbar turismutveckling.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Färdighet och förmåga
• berätta om och diskutera hur kunskaper i hållbar tu•
rismutveckling kommer till användning i arbetslivet på
olika arbetsplatser och därvid informera om, och i så
fall hur, egna kunskaper varit praktikplatsen till nytta.
• i samarbete med handledare planera och utföra ett
praktikarbete inriktat mot hållbar turismutveckling
samt självständigt genomföra en muntlig redovisning av
projekttiden riktad till andra studenter och självstän•
digt skriva en rapport om vistelsen på praktikplatsen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursens huvudsakliga innehåll
Praktikplats och planering utarbetas för varje student i samar•
bete mellan student, examinator och handledare på praktik•
plats. Praktiken ska motsvara minst 4 veckors heltidsarbete.
Praktiken kan genomföras i kortare perioder eller på deltid
efter överenskommelse med kontaktperson på praktikplat•
sen.
Undervisning
Studenten studerar självständigt lämplig litteratur med viss
handledning av praktikansvarig/kontaktperson alternativt
kursansvarig lärare. Obligatorisk närvaro på praktikplat•
sen gäller, minst 80% av tiden.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•
visning på engelska kan förekomma.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd eller Godkänd.
Examination sker efter bedömning av skriftlig och munt•
lig presentation av studentens redovisning av projekttiden.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.

• identi era och diskutera några av sina egna framtida
behov av ämneskunskaper eller färdigheter.

Kurslitteratur
Relevant litteratur väljs i samråd med handledare på praktikplatsen. Det förekommer att vissa praktikplatser inte kräver
någon kurslitteratur.

