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Lathund för praktik på kandidatprogrammet i Mänskliga 

rättigheter 
 

Behörighet 

 

 Praktik görs under termin 5. För att vara behörig till praktikterminen krävs 
att du har 90 hp i Mänskliga rättigheter och minst 30 hp i annat ämne. 
Termin 1-4 ska vara helt avklarade.  

 Om du sedan tidigare har 30 hp i annat ämne än mänskliga rättigheter och 
som kan tillgodoräknas är du alltså behörig att göra praktikterminen efter 
fördjupningskursen.  

 

Krav från institutionen 

 

 Praktiken ska i möjligaste mån falla inom terminens tider.  

 Praktiken ska vara minst 20 veckor lång.  

 Praktikplatsen ska vara en registrerad myndighet, organisation, företag 

eller motsvarande med fast anställd personal. 

 Praktikplatsens arbete ska ligga i linje med de frågor som tas upp inom 

utbildningen. 

 Praktik får inte göras i riskmiljöer. 

  

Söka praktik 

 

 Du söker praktikkursen genom att lämna ett undertecknat avtal till 
studievägledaren. 

 Själva praktikplatsen söks självständigt av dig som student. Du förväntas 
leta information om organisationer och myndigheter som du är 
intresserade av att praktisera på, och själv ta kontakt med dem via ansökan 
eller intresseanmälan. Dina lärare bistår gärna som referenser, om 
referenser efterfrågas.  

 Tips på praktikportaler: http://www.praktikplats.org/, www.idealist.org, 
http://www.fuf.se/ 

 En ansökan ska i regel innehålla ett CV och ett personligt brev. Hjälp att 
skriva en ansökan finns att få hos Mattias Fall på Arbetslivsforum. Mattias 
finner du i korridoren mellan Absalon och foajén på SOL-centrum, rum 
A141. Du kan också e-posta honom på: arbetslivsforum@ht.lu.se 
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LATHUND FÖR PRAKTIK 

 

https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?C=9f3842c793c94a36a1540472fc0fe702&URL=http%3a%2f%2fwww.praktikplats.org%2f
http://www.idealist.org/
http://www.fuf.se/
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Till dig som ska ut på praktik 

 

 Ett avtal ska tecknas mellan dig, praktikplatsen och institutionen. Avtalet 
finns för nedladdning på mrs.lu.se. Du ansvarar för att avtalet fylls i och 
undertecknas av dig, praktikplatsen och lämnar sedan avtalet till 
studievägledaren.  

 När avtalet lämnats blir du registrerad på kursen MRSG52 och 
Kammarkollegiets försäkring täcker dig under avtalsperioden. 

 Om du ska göra din praktik utomlands får du försäkringskortet Student UT 
av studievägledaren.  

 Försäkringen från LU är en liv-och olycksfallsförsäkring. Se därför till att 
ha en hemförsäkring. Du kan läsa mer om din försäkring på 
Kammarkollegiets hemsida 

 När du har börjat din praktik ska ett intyg från handledare om praktikens 
början, slut och vilka uppgifter du som praktikant ska utföra skickas till 
studievägledaren.  

 
Under praktikens gång 

 

 Du kommer att ha en praktikkoordinator som ansvarar för det 

administrativa kring din praktik samt en examinerande lärare som bedömer 

dina inlämningsuppgifter och sätter ditt betyg. (U eller G). 

Praktikkoordinatorn är studievägledaren och kan vara samma person som 

examinatorn. 

 Kontinuerlig kontakt mellan praktikkoordinator, examinator och dig som 

student sker via i första hand Live@Lund. 

 Om du av någon anledning inte trivs på praktikplatsen, ta i första hand upp 
det med din handledare. Kontakta praktikkoordinatorn om problemen 
kvarstår eller om du inte får respons. 

 Om du blir sjuk ska du anmäla detta till försäkringskassan som vanligt.  

 Om du råkar ut för en olycka och behöver uppsöka sjukhus, meddela din 
praktikkoordinator och försäkringsbolaget.   

 

Examination och utvärdering av praktik  

 

 Examination sker genom tre moment. Instruktioner finns på Live@Lund.  

 Efter avslutad praktik får du gärna göra en utvärdering av din upplevelse 
av praktiken. Instruktioner finns på Live@Lund när det blir aktuellt. 
Eftersom att utvärderingen inte är anonymiserad är den frivillig, men vi 
uppskattar om du vill ta dig tid att skriva den.  

 

 

 

 

 

Lycka till! 

 

http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/studentforsakringar

