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Till den det vederbör 

 

Härmed intygas att studenter som läser på ”mastersprogram i statsvetenskap” vid 

Stockholms universitet har möjlighet till en hel terminshandledd studiepraktik på 30 

högskolepoäng som en del av sin tvååriga masterutbildning. 

 

Yrkesförberedande praktik utgör mastersprogrammets fjärde termin och är primärt 

förlagd till verksamheter som knyter an till studentens utbildning. Praktiken skall vara 

relevant för studenten och knyta an till de teman som studeras på mastersprogrammet i 

Statsvetenskap.  

 

 

Praktikkursens upplägg 

För studenterna inom denna inriktning är kursen ”Yrkesförberedande praktik” 

frivillig, vilket innebär att studenten själv har ansvar att leta upp en lämplig 

praktikplats.  

Studentens arbetsinsats beräknas utifrån heltidsmåttet 40 timmar på helgfri vecka. 

Praktikperioden kan sträcka sig under 20 veckor under vårterminen (mellan mitten av januari 

och mitten av juni (+/- två veckor). 

 

Under denna period följer och deltar studenten i praktikplatsens verksamhet. Det kan 

vara arbete både i projektform och av löpande karaktär. Arbetsuppgifter etc. görs upp 

mellan praktikplatshandledare och student. Praktiserande studenter är berättigade till 

studiemedel – varför lön inte skall betalas ut – och omfattas av Kammarkollegiets 

studentförsäkring under hela praktikperioden. Studenter som väljer en praktikplats inom 

Erasmusområde1 kan söka Erasmuspraktikstipendium, därför ersättning motsvarande detta 

stipendium kan tilldelas även av andra praktikplatser, både inom Sverige och utanför 

Erasmusområde 
 

Vilka krav ställs på studenten? 

 

En student som önskar ha en praktikperiod under masterprogrammet skall själv ta 

initiativ och hitta en lämplig praktikplats. En förutsättning är att praktikplatsen har 

                                                 

 
1 De 28 EU-länderna, EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge samt Turkiet och Makedonien.  

Läs mer om behöriga praktikvärdar: http://www.su.se/utbildning/2.1107/praktisera-utomlands/praktik-

erasmus-1.6150 

 

http://www.su.se/utbildning/2.1107/praktisera-utomlands/praktik-erasmus-1.6150
http://www.su.se/utbildning/2.1107/praktisera-utomlands/praktik-erasmus-1.6150
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relevans för utbildningen och även ger studenten möjlighet att under slutfasen av 

praktikperioden skriva en praktikrapport (se också examination). 

 

Proceduren är att studenten måste lämna in en praktiköverenskommelse senaste den 2 

december till praktik-koordinator, undertecknat av studenten och praktikplatsen, för 

godkännande. Kontrakten måste lämnas in i original.  

 

Kraven för godkännande av praktiken är att det är relevant för studenten och eftersom 

vi också kräver att studenten är klar med den 1:a och 2:a terminen av utbildningen (se 

kursplan) förväntar vi oss att arbetsuppgifter ligger på denna nivå. Det är en garanti 

för praktikplatsen om studentens studieresultat och akademisknivå. 

 

 

Vilka krav ställs på praktikplatsen? 

 

Praktiktjänstgöringen skall förläggas på en etablerad arbetsplats. Det ska 

finnas ett behov av extra kvalificerad arbetskraft för att utföra t ex arbete som annars 

inte blivit av eller specifika, avgränsade projekt. Praktikuppgifterna ska vara relevanta 

och av avancerad karaktär för studentens studieinriktning och framtida 

yrkesverksamhet. 

  

Under praktiken skall studenten ha en utsedd handledare på praktikplatsen som är 

ansvarig för praktikens innehåll och genomförande och som kan avsätta några 

timmars handledning per vecka. Det viktiga är att studenten som praktiserar får 

möjlighet att arbeta med och tillämpa sina teoretiska kunskaper i reella situationer. 

Vidare ska den praktiserande studenten ha 

tillgång till en arbetsplats utrustad med skrivbord, telefon och dator. 

 

Innan praktiken inleds görs det upp ett praktikavtal (praktiköverenskommelse) mellan 

praktikgivare, studenten och Statsvetenskapliga institutionen; där framgår bland annat 

viktig information om praktikplatsen inklusive adress, namn på ansvarig 

kontaktperson/handledare vid praktikplatsen samt praktikantens arbetstider och 

huvudsakliga arbetsuppgifter. 

 

Stockholms universitet förväntar sig att praktikplatsen följer Diskrimineringslagen, se 

SU:s Jämlikhet och likabehandling, 

http://www.su.se/utbildning/studentservice/j%C3%A4mlikhet-

likabehandling/j%C3%A4mlikhet-och-likabehandling-1.10232 

 

Se också institutionens egen likabehandlingsplan och handläggningsordning:  

http://www.su.se/utbildning/studentservice/j%C3%A4mlikhet-likabehandling/j%C3%A4mlikhet-och-likabehandling-1.10232
http://www.su.se/utbildning/studentservice/j%C3%A4mlikhet-likabehandling/j%C3%A4mlikhet-och-likabehandling-1.10232
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https://pp-prod-

admin.it.su.se/polopoly_fs/1.202546.1410258615!/menu/standard/file/Li

kabehandlingsplan%202014.pdf 
 

Studentförsäkring 

 

Praktiköverenskommelsen är en förutsättning för att studenterna skall registreras på 

kursen och att studentförsäkring gäller under praktikperioden. För praktik i Sverige 

gäller den vanliga studentförsäkringen, precis som vid andra studier. Observera dock 

att studentförsäkring inte gäller om praktikplatsen planerar korta studiebesök i 

utlandet, men praktikplatsen kan tilläggsförsäkra praktikanten hos Kammarkollegiet 

(det kostar 14 kronor per dag, dock lägst fakturering är 200 kronor). 

 

Examinationen 

 
Kursen examineras genom inlämnande av ett handledarintyg och en praktikrapport som 

analyserar praktiken och dess förhållande till utbildningen. 

Praktik-koordinatorn är examinator, men handledaren på praktikplatsen kommer också att 

genomföra en formell utvärdering av hur väl studenten har genomfört sina praktikuppgifter. 

Praktikrapporten och intyg mailas till praktiksamordnaren så snart som möjligt efter avslutad 

praktik. Det tar 3 veckor innan rapporten examineras och studenten kan få ut sitt betyg.   

 

 

 

https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.202546.1410258615!/menu/standard/file/Likabehandlingsplan%202014.pdf
https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.202546.1410258615!/menu/standard/file/Likabehandlingsplan%202014.pdf
https://pp-prod-admin.it.su.se/polopoly_fs/1.202546.1410258615!/menu/standard/file/Likabehandlingsplan%202014.pdf

