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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c och Samhällskunskap A./Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
Programmets uppläggning

Programmet vänder sig till studenter intresserade av en bred samhällsvetenskaplig utbildning med fokus på
analyser och utredningar av aktuella samhällsfrågor. Huvudområdet är sociologi i vilket examensarbete för
kandidatexamen utförs.
Programmet omfattar fyra terminers studier i sociologi på grundnivå om totalt 120 högskolepoäng samt
valfria samhällsvetenskapliga kurser omfattande 60 högskolepoäng. Studierna bedrivs i ett inledande block
omfattande 60 högskolepoäng inom sociologi, därefter 60 högskolepoäng i samhällsvetenskapliga ämnen och
avslutas med 60 högskolepoäng med kandidatkursen i sociologi, Utredningssociologi III, som sjätte termin.
Mål

Efter avslutad utbildning skall en student uppfylla examensfordringarna för en kandidatexamen inom
huvudområdet sociologi. Studenten förväntas därefter antingen kunna arbeta som en kvalificerad och
självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor eller kunna fortsätta med
masterutbildning.
Kunskaper och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten:
•Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet sociologi, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga
grund
•Ha kunskap om tillämpliga metoder och
•Ha fördjupade kunskaper om samhällsanalyser samt orientering om aktuella forskningsfrågor inom
sociologi
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten ha visat:
•Förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
•Förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna
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tidsramar
•Förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog
med olika grupper och
•Sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med samhällsvetenskaplig analys
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten ha visat:
•Förmåga att inom huvudområdet sociologi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter
•Insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används och
•Förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens
Kurser

Termin 1
SOB100 Utredningssociologi I, 30 högskolepoäng
Termin 2
SOB200 Utredningssociologi II, 30 högskolepoäng
Termin 3-4
Valfria samhällsvetenskapliga kurser omfattande totalt 60 högskolepoäng. En eller två av dessa terminers
studier kan ersättas av motsvarande utlandsstudier inom något utbytesprogram.
Termin 5
SOB220 Tillämpad samhällsanalys, 30 högskolepoäng
Termin 6
SOB300 Utredningssociologi III, 30 högskolepoäng
På samtliga kurser samt för examensarbetet finns i normalfallet för godkänt resultat bokstavsbeteckningarna
A till E, av vilka A är högst och E är lägst. Utöver detta finns betyg för underkänt resultat, Fx och F, av vilka
Fx är högre än F. På laborativt inriktade kurser/delkurser kan betygen godkänd och underkänd användas.
Undervisningen sker på svenska eller engelska. Vad som gäller för en enskild kurs framgår av dess kursplan.
Övriga upplysningar om undervisningens och examinationens uppläggning framgår av eventuella särskilda
anvisningar som utfärdas av respektive institution.
För att få påbörja studierna på termin 5 krävs genomgångna kurser på terminerna 1-4 samt helt godkänt på
kurserna på terminerna 1 och 2 omfattande 60 högskolepoäng.
För att få påbörja studierna på termin 6 krävs genomgångna kurser på terminerna 1-5 samt helt godkänt på
kurserna på terminerna 1, 2 och 5 omfattande 90 högskolepoäng.
Examen

Programmet leder fram till en kandidatexamen i sociologi.
Övrigt

Studerande som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade tre studieåren, kan begära att få
slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Därvid gäller de begränsningar
som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.
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