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Kurskod: ALB303

Arbetsintegrerat lärande inom statsvetenskap I, 15 hp
Work integrated learning in political science I, 15 HE credits 
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Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H13
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Studenten skall:
Kunskap och förståelse
• Ha grundläggande insikt och kunskap om karaktäristik och strukturer för olika 

arbetsmiljöer med politisk/ekonomisk inriktning.
• Ha en kritisk hållning samt förståelse för karaktäristik, värderingar och betydelse av 

politiken och ekonomins roll i samhällsutvecklingen.
Färdighet och förmåga
• Påvisa en förmåga att i reella situationer insamla, organisera och jämföra relevant 

information för att identifiera och analysera politisk/ekonomiska frågeställningar ur 
ett statsvetenskapligt perspektiv.

• Kunna samarbeta effektivt i olika praktiska arbetskonstellationer.
• Visa förmåga att framgångsrikt hantera och genomföra uppgifter inom givna 

tidsramar.
• Kunna analysera praktisk verksamhet i relation till teorier, metoder för politisk och 

ekonomisk komparativ samhällsanalys.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa respekt och duglighet att förstå och agera med etisk hänsyn relaterat till 

forsknings- och arbetsmiljö.
• Påvisa respekt och förmåga att arbeta i olika sociokulturella sammanhang.
• Beskriva och reflektera över sin yrkesroll under praktiken.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfodringar om 45 hp i statsvetenskap inom ramen för Internationella 
Programmet för Politik och Ekonomi eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga presentationer i såväl verksamheten som 
på högskolan. Dessutom sker en bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningens 
genomförande i samråd med handledare på praktikplatsen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
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betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Statsvetenskap
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