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PRAKTIKKURS INOM

samhällsplanering

Praktikkurs inom samhällsplanering
Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle erbjuder en praktikperiod som en del av utbildningen. Praktikkursen är en kurs om 7,5 hp
och är frivillig. Praktikens syfte är att studenten ska få möjlighet att prova
på att arbeta som samhällsplanerare och därigenom få en bättre inblick
i sitt framtida yrkesliv. Studenterna som får läsa praktikkursen är i slutet
av sitt andra eller läser sitt tredje år på Samhällsplanerarprogrammet.
Studenterna har då grundläggande förkunskaper i bland annat detaljplanering, översiktsplanering, GIS och digitala gestaltningsprogram.

Bra för arbetsgivare och student
Praktikkursen genomförs på en kommun eller på en myndighet, alternativt
på ett företag inom området för samhällsplanering. Ett nära samarbete
mellan akademi, företag och myndighet gynnar alla inblandade.
För studenten är det en möjlighet att praktiskt få prova sina färdigheter
men också en chans till en bredare och djupare förståelse för ämnet.
Framförallt ger praktiken studenterna viktiga erfarenheter och den är
ofta ett första steg ut på arbetsmarknaden.

Studenten Pontus berättar
om sin praktikperiod
Under min praktikperiod som jag var på under
vårterminen år två praktiserade jag hos företaget
4Dialog, som håller på med 4D-visualisering i
städer. Jag var på samma ställe som en klasskompis till mig och vi fick till en början lära oss
företagets program, det tog några enstaka dagar.
Sen fick vi hålla i ett eget projekt där vi modellerade en stad som hade planer på att lägga in
”podcar tracks” som transportmöjlighet. När det
projektet var klart fick vi börja med ett nytt och
även vara med på en medborgardialog. Det var
otroligt givande att läsa praktikkursen, man fick
lite mer känsla för vad vi faktiskt kan jobba med
efter studierna.

Utbildningsledare Jakob Nobuoka berättar
Vi tror att arbetsgivarna anser att det är en god kombination eftersom
studenten får chansen att ”växa in” i organisationskulturen. Praktiken kan
ses som en effektiv rekryteringsstrategi där arbetsgivaren möter studenten
redan under studietiden.
Pontus Gustafsson, tidigare student vid
Samhällsplanerarprogrammet, Högskolan i Gävle

Rekrytering och förutsättningar
Studenterna söker själva sin praktikplats och tar tillsammans med
Högskolan fram lämpliga målsättningar och arbetsuppgifter för praktiken.
Praktikplatsen ansvarar för att erbjuda lämpliga arbetsuppgifter och
aktiviteter åt studenten. Detta kan vara flera mindre uppgifter eller större
avgränsade arbeten. Under hela tiden ska en handledare finnas på plats
som kan hjälpa studenten i arbetet. Studenten bör i största möjliga mån
delta i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen.
Praktiken pågår under 10 veckor, även sommartid. Arbetet ska motsvara
120 – 160 arbetstimmar. Studenten gör praktiken på halvfart och läser
parallellt en annan ordinarie kurs på Högskolan. Studenterna ska i slutet
av sin praktikperiod skriva en rapport och hålla en muntlig presentation
om praktikens arbetsuppgifter, personliga utvecklingsmål och koppla
det till vetenskaplig litteratur.

