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Beslut

Denna utbildningsplan är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-10-06.
Utbildningsplanen upphävd enligt beslut av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2014 10 08
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 inleds med kursen Samhällsvetenskap och juridik I (grundnivå) om 60 högskolepoäng, som ska
ge en bred vetenskaplig bas för de fortsatta studierna. Efter introduktion till studier i socialt arbete behandlas
välfärdsstatens förutsättningar och förändringar, dess organisation samt det rättsliga systemet och juridik i
socialt arbete. Till detta kommer studier om människans utveckling och socialisation samt villkoren för dessa
processer.
Socialt arbete I (grundnivå) om 30 högskolepoäng är förlagd till termin tre. Kursen innehåller grundläggande
studier i socialt arbete, forskningsmetodik och fältstudier.
Socialt arbete II (grundnivå) om 60 högskolepoäng infaller under termin fyra och fem. Kursen behandlar
centrala områden i det sociala arbetet såsom missbruk migration, fysisk och psykisk ohälsa samt barns,
ungdomars, äldres och familjers villkor. Kursen innehåller också studier om utredningsmetoder, studiepraktik
och ett teorimoment som anknyter till denna.
Socialt arbete III (grundnivå) om 30 högskolepoäng omfattar fördjupningsseminarier i socialt arbete inom valt
ämnesområde, forskningsmetod och uppsatsstöd och ett självständigt uppsatsarbete om 15 högskolepoäng.
Ovanstående kurser innehåller obligatoriska, återkommande professionsspecifika färdighetstränande
moment.
Utbildningen avslutas med kurser i socialt arbete på avancerad nivå om sammanlagt 30 högskolepoäng.
Det krävs godkänt betyg på en kurs för att få tillträde till nästa kurs i utbildningen. Med godkänt förstås lägst
betyget E.
Mål

För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt
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arbete på individ, grupp- och samhällsnivå.
Kunskap och förståelse
För socionomexamen skall 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
Färdighet och förmåga
För socionomexamen skall 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
- visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För socionomexamen skall 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
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
Övrigt
För socionomexamen skall studenten:
- kunna analysera utifrån perspektiv som klass kön, etnicitet, ålder och sexuell läggning
Kurser

SUS120 Samhällsvetenskap och juridik I, GN, 60 hp
SUS300 Socialt arbete I, GN, 30 hp
SUS450 Socialt arbete II, GN, 60 hp
SUS600 Socialt arbete III, GN, 30 hp
Kurser/prov på avancerad nivå, 30 hp
Examen

Den som med godkända resultat har fullgjort programmets samtliga kurser uppfyller kraven för
socionomexamen.
Övrigt

Tillgodoräknande
Enligt Högskoleförordningen har student rätt att tillgodoräkna sig viss utbildning. Fråga om tillgodräknande
prövas av institutionsstyrelsen efter framställan av studenten.
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