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Beslut

Denna utbildningsplan är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen om minst 180hp inom socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap från
utbildning som förbereder för verksamhet som socialarbetare i utbildningslandet. Kandidatexamen ska
inkludera ett självständigt arbete om minst 15hp. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.
Engelska 6 eller motsvarande.
Programmets uppläggning

Programmet innehåller fyra kurser på grundnivå. Två kurser om vardera 30 hp (termin ett och tre) och två
kurser om 15 hp (termin 2) samt obligatoriska kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Efter
genomgången utbildning med godkänt resultat har fordringarna för socionomexamen uppnåtts. Den tidigare
utländska examen ligger till grund för den kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk
examen.
Utbildningen inleds under den första terminen med en introduktion till att vara socialarbetare, rättsliga
grunder och sociala välfärdsperspektiv i Sverige. Den andra terminen inleds med fortsatta studier i juridik för
socialt arbete. Därefter följer verksamhetsförlagd utbildning för att ge studenterna möjlighet att utveckla en
professionell yrkesroll och ett reflekterande förhållningssätt till socialt arbete.
På termin tre sammanfattar och utvecklar studenterna de kunskaper de förvärvat tidigare genom ett
självständigt arbete på kandidatnivå. Det självständiga arbetet förbereds genom fördjupade och breddade
studier i vetenskapsteori och forskningsmetod. Den fjärde och sista terminen innebär en fördjupning inom
socialt arbete på avancerad nivå. I terminen ingår en kurs om evidens och kunskap i socialt arbete samt
ytterligare tre kurser som ger möjlighet till fördjupning i det sociala arbetet.
Undervisningsspråk: svenska.
Mål

Utöver de allmänna mål i 1 kap. 8§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål för socionomexamen
enligt nedan:
För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt
arbete på individ, grupp- och samhällsnivå.
Kunskap och förståelse
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För socionomexamen ska studenten:
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete,
– visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation,
levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra
bakomliggande faktorer,
– visa kunskap om ledning av socialt arbete,
– visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar
kvinnors och mäns livsbetingelser, och
– visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Färdighet och förmåga
För socionomexamen ska studenten
– visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i
samhället i samarbete med de människor som berörs,
– visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,
– visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och
– visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För socionomexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, – visa förmåga till ett
professionellt bemötande och förhållningssätt,
-visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För socionomexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Övrigt
För socionomexamen skall studenten:
-kunna analysera utifrån perspektiv som klass, kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning
Kurser

TERMIN 1
Introduktion till kompletterande utbildning i socialt arbete, 30 hp (grundnivå)
TERMIN 2
Juridik inom kompletterande utbildning i socialt arbete, 15 hp (grundnivå)
Verksamhetsförlagd utbildning för kompletterande utbildning i socialt arbete, 15 hp (grundnivå)
TERMIN 3
Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete inom kompletterande utbildning i socialt arbete, 30 hp
(grundnivå)
TERMIN 4
Obligatoriska kurser på avancerad nivå i socialt arbete om sammanlagt 30hp:
Organisation och ledarskap 7,5hp
Socialt arbete: Barn och ungdomar II 7,5hp
Evidens och kunskap i socialt arbete 7,5hp
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv 7,5hp eller
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser 7,5hp
Examen

Programmet leder till socionomexamen.
Övrigt

Studierna bedrivs på helfart, dagtid samt delvis i kombination med SOCMY, Socionomprogrammet vid
Stockholms universitet. Viss undervisning och litteratur på engelska förekommer.
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Socionomexamen uppnås efter att det kompletterande programmets samtliga kurser om 120hp är avslutade. I
examen om 210hp inkluderas 90hp från studentens utländska kandidatexamen i socialt arbete om 180hp.
Examensmålen för socionomexamen anses ha uppnåtts genom en sammanvägning av kunskaper från den
utländska examen i socialt arbete och kunskaper från den kompletterande utbildningen.
Tillgodoräknande:
Enligt högskoleförordningen har student rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning. Fråga om tillgodoräknande
prövas av institutionsstyrelsen efter framställan av studenten.
Tröskelregler:
Regler for tillträde till påföljande kurs anges i utbildningens kursplaner.
Övergångsregler:
När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan är upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år. Därvid gäller i första
hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna alternativt erbjuds
likvärdig utbildning.
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