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GNVA51/EDMA51 Genusvetenskap: Arbetslivspraktik  
Praktikansökan  
 
Uppgifter om studenten  
 
Efternamn: ................................................................................................... 

Tilltalsnamn: ............................................................................................... 

Personnummer (10 siffror): ......................................................................... 

E-postadress: ............................................................................................... 

Postadress: ................................................................................................... 

Telefonnummer: .......................................................................................... 

 
Uppgifter om praktiken  
 
Praktikplats (namn): ................................................................................... 

Organisationens verksamhet/syfte/affärsidé………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Antal anställda: ……………………………………………………………. 

Praktikperiod: .............................................................................................. 

Handledare:  ................................................................................................ 

E-postadress: ................................................................................................ 

Postadress: ................................................................................................... 

                   ................................................................................................... 

Ansökan och plan för 
Genusvetenskap: Arbetslivspraktik  
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Telefonnummer: .......................................................................................... 
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Praktikplan  
 
Efter sin praktikperiod på ………………………………………………………….  

under perioden 3 september 2018– 20 januari 2019 är kursmålet att praktikanten ska:  

 
 öka sin förståelse av sambandet mellan teori och praktik, inom ett genusvetenskapligt 

område samt kunna uttrycka denna kunskap 
 

 utveckla kunskaper om genusintegrering i en praktisk verksamhet 
 
 samla in, analysera och presentera information 

 
 fördjupa sig i och utveckla en förståelse för hur ett givet arbete kan bedrivas, samt 

genomföra genusvetenskapliga analyser av en verksamhet 
 

 hantera etiska frågeställningar ur ett genusrelaterat perspektiv  
 
 utföra kvalificerade yrkesrelaterade arbetsuppgifter med genusvetenskaplig profil 

 
För att uppnå dessa mål skall praktikanten: 

 
 ges tillfälle att aktivt delta i organisationens löpande arbete men även ges tillfälle att inta 

en mer betraktande och analyserande roll av organisationens arbete 
 
 uppmuntras att arbeta såväl i samverkan med andra som självständigt  

 
 tilldelas uppgifter av såväl analytisk som mer praktisk karaktär  

 
Praktikstudentens uppgifter under praktikperioden utformas för att möjliggöra uppfyllandet av de 
mål som anges ovan och anges på sidan 3. 
 
Under praktikperioden skall praktikanten ha kontinuerliga samtal med sin handledare. 
Undertecknande handledare skall vid slutet av perioden fylla i en handledarutvärdering samt 
utfärda ett handledarintyg som skickas till Genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.  
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Studentens huvudsakliga arbetsuppgifter under praktiken utgörs av:  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
 

Studentens praktikuppgift utgörs av (område och utförande): 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………  

Datum, Underskrift av praktikhandledare  
 
 
…………………………………………  
Datum, Underskrift av kursansvarig/examinator  
 
 
…………………………………………  
Datum, Underskrift av praktikstudent 


