
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  MRSG52  
2. Kursens namn Mänskliga rättigheter: Praktikkurs 
3. Nivå och kod för 

fördjupning i 
förhållande till 
examensfordringarna 

G2F Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som 
förkunskapskrav 

4. Högskolepoäng 30 
5. Beslutsuppgifter Fastställd 2013-04-05 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 

6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde  
2. Ämne, om tillämpligt Mänskliga rättigheter 
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ingår som valbar kurs i Kandidatprogram i mänskliga 
rättigheter. Den kan normalt ingå i en generell examen på 
såväl grundnivå som avancerad nivå.  

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska. 
 
 
3. Mål 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse  i förhållande till sina tidigare ämnesstudier kunna 

redogöra för utmaningar i att arbeta praktiskt med 
mänskliga rättigheter 

 kunna redogöra för och diskutera praktikplatsens roll i 
den samhällskontext inom vilken den verkar 

2. Färdighet och förmåga  kritiskt och reflekterande kunna använda sina 
teoretiska kunskaper och färdigheter inom fältet 
mänskliga rättigheter i ett praktiskt sammanhang 

 skriftligt redogöra för ett självvalt och för praktiktiden 
relevant problem eller tema inom fältet mänskliga 
rättigheter och analysera det i förhållande till tidigare 
förvärvade kunskaper 

 med god språkbehandling självständigt kunna insamla 
och sammanställa material till och författa skriftliga 
rapporter 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

 kunna förhålla sig till och omsätta erfarenheterna från 
praktiken i reflektion över samhällskontexters betydelse 
för förverkligandet av mänskliga rättigheter  

 kunna skriftligt och muntligt förhålla sig till och 
reflektera över sin egen roll på praktikplatsen 

 kunna bedöma sin egen kompetens och identifiera 
behov av ytterligare kunskap. 

 
 



4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Kursen är en praktikkurs med utbildning förlagd till en 
arbetsplats, i Sverige eller utomlands, med tydlig koppling till 
huvudområdet mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter 
ska utgöra en väsentlig del av arbetsplatsens verksamhet. 
Studenterna får under kursen praktiska erfarenheter av att 
arbeta med rättighetsproblematik i en samhällskontext, 
fördjupade praktiska kunskaper och färdigheter inom det 
arbetsområde till vilken praktikplatsen är förlagd samt träning 
i generella kompetenser såsom informationssökning och 
informationsspridning, projektarbete och rapportering. 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Närvaro på praktikplatsen samt deltagande i 
redovisningsseminarier är obligatoriskt. Studenten förväntas i 
första hand själv hitta en lämplig praktikplats och formulera 
ett uppdrag i samråd med arbetsplatsen och institutionen. I 
andra hand tillhandahåller institutionen hjälp med att finna en 
plats.   

2. Examinationsformer Examination sker genom två skriftliga uppgifter: en 
halvtidsrapport under praktikperioden och en slutrapport. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller 

godkänd. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
 

3.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Förkunskapskrav  
2. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs Mänskliga rättigheter: 
Fördjupningskurs (30 hp) eller motsvarande kunskaper. 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur  Kurslitteraturen väljs individuellt och beror på inriktningen 

på valt problemområde. 
 
 
9. Övrigt 



1. Kursen ges vid avdelningen för mänskliga rättigheter, historiska institutionen, Lunds 
universitet. 

2. Engelsk titel: Human Rights Studies, internship. 
3. En Minor Field Study genom Internationella programkontoret kan efter särskilda 

arrangemang utgöra motsvarande praktik. 
4. Kursen ersätter MRSG50 och MRSG51. 
5. Kursen gäller från och med vårterminen 2015. 
 
 


