
GEOC90 
Kursplan för Geologi: Praktik 15 högskolepoäng,  
Geology: Practical Training 15 ECTS credits 
 
1. Grundläggande uppgifter 
Fastställd av naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2007-04-12 . Planen träder i 
kraft 2007-07-01. Kursen är på grundnivå.  
 
2. Allmänna uppgifter 
Kursen ingår i huvudområdet geologi vid den naturvetenskapliga fakulteten. Kursen är en 
valbar kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen i geologi. Kursen ges även 
som fristående kurs. Kursen ges på svenska eller engelska. 
 
3. Lärandemål 
Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper och 
färdigheter; de skall 

• ha fått erfarenhet från yrkesverksamhet inom det geologiska arbetsområdet, 

• kunna kritiskt värdera geologers eller geovetares verksamhet inom det arbetsfält där 
praktiken genomförs,   

• vara förberedda för geologisk yrkesverksamhet. 
 

4. Kursinnehåll 
Kursen genomförs inom företag, institution eller myndighet där det förekommer insamling, 
bearbetning, analys eller utnyttjande i praktiskt syfte av material och data från det geologiska 
ämnesområdet. Praktikarbetet skall omfatta minst 40 arbetsdagar. Dessa kan fördelas på mer 
än en praktikperiod och på mer än en praktikplats, samt förläggas utanför ordinarie terminstid. 
Praktikuppgift/-plats ordnas normalt av studenten själv, men skall vara godkänd av 
utbildningsansvarig på institutionen före praktikarbetet påbörjas. Studenten skall under hela 
kursperioden ha kontakt med utsedd handledare på praktikplatsen samt med 
utbildningsansvarig/kursansvarig på institutionen, så att ömsesidigt utbyte av erfarenheter och 
diskussion av aktuella frågor kan ske. Praktikanten skall föra arbetsbok under 
praktikperioden.   
 
5. Undervisning och examination 
Kursen planeras och genomförs av den studerande i samråd med kursansvarig och handledare 
på arbetsplatsen. Ett planeringsdokument upprättas mellan praktikant och handledare. Detta 
dokument skall godkännas av utbildningsansvarig på institutionen. Praktikanten rapporterar 2 
veckor efter start till kursansvarig om hur praktikperioden fungerar. Erfarenheter och 
synpunkter av praktikarbetet redovisas i en kort rapport, som inlämnas till kursansvarig efter 
avslutad praktik. Handledaren på arbetsplatsen intygar skriftligt efter praktikperiodens slut att 
den studerande genomfört praktiken på ett fullgott sätt.   
 
6. Betyg 
Betygsgraderna på kursen är godkänd och underkänd.  

För godkänt betyg på hela kursen krävs att kursansvarig godkänner såväl den studerandes 
skriftliga redogörelse som intyget från handledaren. 
  



7. Förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt 60 poäng (90 högskolepoäng) 
geologi eller geovetenskap med geologisk inriktning, eller miljövetenskaplig utbildning med 
inriktning mot naturresurser. 
  
8. Litteratur 
Viss litteratur kan finnas om så erfordras. Kursansvarig informerar. 
 
9. Övriga anvisningar 
Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med GEL593 Geologi, praktik, 10 
poäng.  
 
 


