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Information om praktikkursen vid Humanistiska 
och teologiska fakulteterna, Lunds universitet 

Varje termin ger vi på Lunds universitet en praktikkurs för studenter 
som läst kurser inom humaniora eller teologi. Kursen heter HTXJ01 
Praktikkurs – humanister i arbetslivet och innebär att studenten gör 
minst 18 veckors praktik på en för ämnesstudierna relevant arbetsplats. 
Avsikten med praktikkursen är att ge studenten möjlighet att omsätta 
de kunskaper som inhämtats under utbildningen i konkreta, själv-
ständiga och kvalificerade arbetsuppgifter.  

För att bli antagen till praktikkursen krävs att studenten har minst 120 
högskolepoäng (motsvarande 2 års heltidsstudier) varav minst 60 hög-
skolepoäng (2 terminer) inom ett ämne inom humaniora eller teologi. 
För att kunna bli antagen på kursen krävs dessutom att studenten själv 
ska ha funnit en praktikplats som är beredd att ta emot studenten och 
som kan förse studenten med en handledare. Handledaren och studen-
ten upprättar en praktikplan där det framgår att studenten blivit erbjuden 
en praktikplats och i stora drag vilka arbetsuppgifter studenten kommer 
att ha. För att studenten 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! Genom 
att ta emot en praktikant utökas arbetsplatsen med en motiverad student 
som är mitt i processen med att utforma sin utbildning och karriär. Prak-
tikanten kommer att utgöra en resurs för såväl administrativa uppgifter 
som projektarbeten, till exempel analys, planering eller utvärdering, 
och kan förväntas ha goda teoretiska kunskaper inom ämnesområdet. 
Praktikanten presenterar själv sin arbetslivserfarenhet, sina förkun-
skaper och hur just dessa kan få en praktisk tillämpning på din arbets-
plats. Kanske kan studenten exempelvis hitta idéer för en senare upp-
satskurs. Arbetsplatsen får betydelsefulla extra arbetsinsatser genom 
det arbete praktikanten lägger ner under praktikperioden, detta utan 
extra kostnad eftersom kursen är studiemedelsberättigande.  
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Arbetsplatsen ökar också kvaliteten på sitt framtida rekryterings-
underlag och kompetenssäkrar verksamheten på längre sikt genom att 
ta emot praktikanter. 

Humanistiska och teologiska fakulteterna har som krav att det ska 
finnas en utsedd handledare på varje praktikplats. Den person som är 
handledare ska tillsammans med praktikanten ansvara för att praktiken 
innefattar relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter samt att praktiken 
utförs enligt kursplanen. Handledaren ska också ge praktikanten 
löpande respons på utförda arbetsuppgifter. Under praktiken skall det 
även beredas tid för studenten att arbeta med kursens examinerande 
moment, dvs. en praktikrapport och en reflekterande essä som 
examineras av kursansvarig lärare. 

Har du frågor om kursen och om hur praktiken ska gå till är du varmt 
välkommen att kontakta vår studievägledare Susan Hydén: 
susan.hyden@sol.lu.se. För frågor kring examination och kursmål, 
kontakta kursansvarig Paul Tenngart: paul.tenngart@litt.lu.se.  

Det är vår förvissning att praktikperioden kommer att vara givande och 
lärorik för alla parter!   

Med vänliga hälsningar,  
Paul Tenngart 
Kursansvarig lärare 
Humanistiska och teologiska fakulteterna 
Lunds universitet 
 


