
KURSPLAN

Kurskod: REK200

Rekrytering och bemanning, 7,5 hp
Recruitment and staffing, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2016-03-09
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V17
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
• kunskap om olika tillvägagångssätt vid rekrytering och omställning av personal
• insikt i principerna för psykologisk testning, psykometri och personbedömning i 

samband med rekrytering och urval
• kunskap om regelverk och förmåga att problematisera rekrytering och omställning 

av personal ur ett etiskt perspektiv
• förmåga att planera en rekryteringsprocess och genomföra en anställningsintervju

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
ITP100-Introduktion till personalarbete eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras individuellt genom en skriftlig salstentamen, samt genom ett seminarium 
där planerade rekryteringsprocesser och intervjuer analyseras mot bakgrund av de teorier 
och metoder som kursen omfattar.

Kursens innehåll
Kan man lita på personlighets- och intelligenstester? Vad är den bästa metoden att använda 
vid en rekrytering? Vilken egenskap förutsäger arbetsprestation mest? Detta är en kurs i 
modern rekrytering baserat på den senaste forskningen om psykometri, vilket är läran om 
psykologisk mätning. Man kommer att få utföra ett eget scenario av personalrekrytering, 
inklusive tester och intervjuer, både teoretiskt och praktiskt. Kursen grundar sig på den 
senaste forskningen och beprövad erfarenhet, och man kommer efter kursen att behärska 
kombinationen av algoritmdrivna tester och expertkunskap genom strukturerade intervjuer 
med målet att optimera rätt person på rätt plats.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Psykologi
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