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Anvisningar till studenter på kursen LK0193 
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer design, 15 hp 

Mål med praktikkursen: 
Att studenten genom praktiskt arbete och reflektion över arbetet i dess yrkesmässiga 
kontext vidareutvecklar sin förtrogenhet med den aktuella yrkesrollen. 
 
Genomförande 

Inför praktiken 
Du kontaktar själv din praktikarbetsplats och kommer överrens med den om upplägg 
och vilka olika arbetsuppgifter du huvudsakligen kommer att vara sysselsatt med under 
din praktik. Naturligtvis kan du diskutera med kursansvarig förslag på arbetsplatser och 
även om de arbetsuppgifter de erbjuder kommer att öka din förtrogenhet med din 
kommande yrkesroll. När du fått klartecken från den arbetsplats där du vill praktisera, 
fyller du i och via mail eller direkt till kursansvarig, lämnar in den praktikplatsblankett 
som finns som en separat dokument på kurshemsidan. Det är viktigt att alla 
kontaktuppgifter till handledaren/na på arbetsplatsen är korrekta, då kursansvarig 
kommer att kontakta denna eller de personerna och även skicka den/dem (studenten 
blir cc:ad i detta mail) skriftlig information om kursen. Om kursansvarige vill ha mer 
information om arbetsplatsen, tänkta arbetsuppgifter eller något annat är oklart, 
återkommer hen till dig innan dess att praktikarbetsplatsen blir godkänd.. Sedan är det 
bara att börja att praktisera när kursperioden startar. När det gäller sommarpraktik-
perioden kan du starta vid lite olika tider beroende på hur du och arbetsplatsen kommer 
överens om att fördela dina praktikperiod. Sommaruppehållet mellan vår- och 
hösttermin är ofta 12 veckor långt och under dessa ska du och din handledare fördela 
dina nio veckor som du ska praktisera heltid (40h/vecka) så att du får ut mesta möjliga 
av din praktik.  
 
Funderar du på att praktisera utomlands, behöver du ofta vara ute i god tid. Det kan ta 
tid innan all formalia är på plats. Du rekommenderas att ta kontakt med kursansvarig 
och diskutera dina planer i god tid senast ett par månader innan kursstart. Tänk också 
på att det kan finnas stipendier att söka om du planerar att praktisera utomlands, men 
att det endast finns ett tillfälle per termin då du kan söka dem, se separat dokument på 
kurshemsidan om stidpendier. 
 
OBS 1! Kursansvarig registrerar alla praktikstudenter.  

Under praktiken 
Skriva PM: Förutom att omsätta mängder med teoretiska kunskaper, lära nytt, testa, 
fråga, göra om, göra rätt, ha det roligt, kanske bli lite fysiskt trött, kanske bli lite slut i 
knoppen, ska du även under din praktikperiod skriva tre PM. Mer information om hur 
det ska gå till och vilka frågor du ska besvara och bifoga till PM 3, hittar du i dokumentet 
PM på Praktikkursen & frågor att besvara. 
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Besök av handledare: Under praktiktiden kommer förhoppningsvis kursansvarige 
alternativt en lärare från utbildningen att besöka dig. Om avståndet från Alnarp till 
arbetsplatsen är väldigt långt och/eller antalet praktiserande under samma period är 
stort, blir det ibland omöjligt att få till ett besök hos alla praktiserande. Den 
kursansvarige eller läraren tar kontakt med dig. Var beredd på att avsätta tid för besöket 
och försök gärna att få till en träff med din handledare på arbetsplatsen vid besöket. Mer  
information om hur besöket planeras och genomförs hittar du i dokumentet Anvisningar 
för lärarbesök på praktikarbetsplats. 
 
Alla studenter på SLU omfattas av Diskrimineringslagen. Detta innebär att ni studenter 
har rätt att inte bli utsatt för trakasserier under sin utbildning, vilket även gäller under 
praktikperioder. Skulle du uppleva att du blir trakasserad eller illa behandlad på något 
sätt uppmanas du att snarast kontakta kursansvarig för praktikkursen och din 
programstudierektor. 
 
OBS 2! Om du under din praktikperiod kommer att utföra delar av perioden eller 
moment (studiebesök, studieresor eller dylikt) utomlands, måste kursansvarig 
informeras om detta helst innan praktikperioden börjar eller absolut senast ett par 
vardagar innan du lämnar Sverige. Din ordinarie SLU försäkring som du har gäller 
endast i Sverige och händer något dig utomlands utan att denna har utökats kan det bli 
mycket problematiskt.  
 

Efter praktiken 
Slutseminarium: Efter genomgången praktik ska studenternas reflektioner från 
praktikkursen presenteras på ett slutseminarium i Alnarp. Kursansvarig kallar till detta 
seminarium i slutet av kursperioden. Under detta seminarium förväntas du att under 15 
minuter berätta om din arbetsplats, huvudsakliga arbetsuppgifter, på vilket sätt du 
utvecklat din yrkesmässiga kompetens och andra intressanta personliga reflektioner om 
såväl om arbetsmiljön som vad du skulle själv vilja utveckla för kunskap för att 
förbereda dig för kommande yrkesroll. Som stöd brukar nästan alla studenter använda 
sig av någon form av digital presentation, som fotografier, ritningar, 
organisationsschema från arbetsplatsen och dylikt samlat t ex i en enklare PowerPoint-
presentation. Att endast redovisa m.h.a. analogt pappersmaterial kan göra det svårt för 
att alla se vad det är du berättar om. Efter detta diskuterar hela gruppen vad du berättat 
för oss i ca 10 minuter. Du förväntas delta aktivt i diskussionen kring vad dina 
kurskamrater redovisar. Detta brukar alltid vara ett mycket roligt tillfälle där det 
svåraste är att hålla tiderna. 

Examination 
Du är godkänd på kursen när du lämnat in dina tre PM och svar på frågorna som du ska 
besvara (se dokumentet PM på Praktikkursen & frågor att besvara) samt muntligt 
redovisat din praktikperiod.  
 
Om du har några frågor eller fundering angående praktikkursen, tveka inte att kontakta 
mig i någon form.  
 
Åsa Bensch, kursansvarig                       
Mail: asa.bensch@slu.se/Telefon: 040-41 51 69, 070-567 08 98/IRL: Haffa mig när du 
ser mig eller hälsa på mig i den östra flygeln på Alnarpsgården 
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