Sp råk- o ch li tter at ur cen tr um

Information om Praktikkurs i svenska/nordiska språk
Språk- och litteraturcentrum ger två praktikkurser i svenska/nordiska språk. Kurserna kan sökas av
studenter som tidigare läst svenska eller nordiska språk i minst 3 terminer (t.ex. inom
Språkkonsultprogrammet) och innebär att studenten under en termin (20 veckor) alternativt en
halv termin (10 veckor) gör praktik på en arbetsplats där de kan utföra språkligt arbete, t.ex. på en
kommunikationsavdelning, en redaktion eller annan arbetsplats där språkligt arbete i form av
textgranskning, textförfattande, klarspråksundervisning eller skrivhandledning förekommer.
Avsikten med praktikkurserna är att ge studenten möjlighet att omsätta de kunskaper som
inhämtats under utbildningen i konkreta, självständiga och kvalificerade arbetsuppgifter. För att bli
antagen till praktikkurserna krävs att studenten har minst 90 högskolepoäng i svenska eller
nordiska språk. Studenten ska dessutom själv ha funnit en praktikplats som är beredd att ta emot
den och som kan förse studenten med en handledare. Handledaren och studenten upprättar en
praktikplan (kompletterande ansökningsblankett) där det framgår att studenten blivit erbjuden en
praktikplats och i stora drag vilket innehåll/arbetsuppgifter studenten kommer att ha. För att
studenten sedan ska kunna bli registrerad och påbörja kursen krävs förutom att vara antagen att ett
trepartsavtal skrivs under av praktiktagaren, praktikgivaren och Lunds universitet. I avtalet fastställs
vad var och en åtar sig.
En arbetsplats har mycket att vinna på att ta emot en praktikant! Med en praktikant förstärks
arbetsplatsen med en motiverad student som kan utgöra en resurs vid praktiskt arbete med texter i
verksamheten och på webben (granskning, författande), språkutbildning av personal, utredningsoch projektarbeten och andra förekommande arbetsuppgifter. Praktikanten kan också förväntas ha
goda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet, god kompetens i att samla in, analysera, utvärdera
information och skriva rapporter. Praktikanten presenterar själv mer i detalj sin arbetserfarenhet
och sina förkunskaper. Praktikkursen är studiemedelsberättigande: Arbetsplatsen får alltså
betydelsefulla arbetsinsatser utan extra kostnad.
Språk- och litteraturcentrum har som krav att det ska finnas en utsedd handledare på varje
praktikplats. Handledaren ska tillsammans med praktikanten ansvara för att praktiken innehåller
relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter samt att praktiken utförs enligt kursplanen.
Handledaren ska också ge praktikanten respons på utförda arbetsuppgifter.
Har du frågor om praktikkurserna och om hur praktiken ska gå till är du varmt välkommen att
kontakta Kikki Nillasdotter, programkoordinator på Språkkonsultprogrammet eller Åsa Wikström,
studievägledare vid Svenska/Nordiska språk på Språk- och litteraturcentrum:
Det är vår förvissning att praktikperioden kommer att vara givande och lärorik för alla parter!

Kikki Nillasdotter
Tel: 046-222 45 56
E-post: Kikki.Nillasdotter@nordlund.lu.se

Åsa Wikström
Tel: 046-222 86 99
E-post: Asa.Wikstrom@sol.lu.se
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