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YH-KURSPLAN
Lärande i arbete II (LIA II), 50 yrkeshögskolepoäng
 

Learning by Working II, 50 HVE credit points 

 

Syfte
Syftet med kursen är att erhålla en heltäckande bild av den framtida yrkesrollen genom arbetsuppgifter
som omfattar flera olika moment.
 

Läranderesultat 
Efter genomgången kurs ska den studerande

kunna redogöra för arbetsplatsens verksamhet med avseende på valt område
visa förmåga att självständigt arbeta med och reflektera över uppgifter inom utbildningens olika
områden.

 

Innehåll 
Kursen innehåller följande moment:
- planering och genomförande av projekt
- deltagande i arbetsplatsens arbete inom ramen för utbildningens inriktning
- skriftlig dokumentation
- redovisning
 

Undervisningsformer 
Kursen genomförs som ett arbetsförlagt projekt med handledning.
 

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, slutbetyg från Teknikprogrammet samt genomgången kurs Ytmodellering
fördjupning II, 50 yhp (eller motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt (Yh).
 
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kurskod: YTLA25

Fastställd av: Ledningsgruppen (Yh) 2014-02-02

Gäller fr.o.m.: 2014-08-25

Version: 1

Diarienummer: JTH 2015/3908-313

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 50 yhp IG/G/VG
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Betygskriterier
- För betyget Godkänd ska den studerande ha lägst 80 % närvaro samt genomfört godkänd redovisning
av sin LIA. Den studerande ska ha godkännande från handledare på LIA-företaget baserat på
bedömningsmall och/eller samtal samt kunna arbeta självständigt och under eget ansvar.
- För betyget Väl godkänd ska den studerande utöver kraven för Godkänd ha betyget Väl godkänd från
handledare baserat på bedömningsmall och/eller samtal, att den studerandes redovisning är väl förberedd
och genomförd samt att studenten visar på analytisk förmåga angående både praktiskt arbete och
relationer.
 

Kurslitteratur
Ingen kurslitteratur.
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