UTBILDNINGSPLAN

Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210 hp

Social Work Programme with Social Pedagogy Profile, 210 HE credits
____________________________________________________________________________
Programkod: SGSOC
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete, Socionomexamen
Nivå: Grundnivå
Beslutad: 2021-06-13
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller för kull: H21
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar
Inom huvudområdet: Socialt arbete:

ITS100, Introduktion till socialt arbete, 6 hp, G1N
SAV110, Samhälle och välfärdspolitik, 6 hp, G1N
TSL100, Teoribildning i socialt arbete I – Livsvillkor, 7,5 hp, G1N
TSL200, Teoribildning i socialt arbete II – Socialpedagogik, utveckling och samspel, 10,5 hp,
G1N
K0004039, Introduktion till forskningsmetod i socialt arbete, 7,5 hp, G1F
K0004042, Juridik i socialt arbete I, 7,5 hp, G1F
K0004043, Juridik i socialt arbete II, 15 hp, G1F
K0004041, Organisering av socialt arbete, 7,5 hp, G1F
K0004040, Socialt arbete och migration, 7,5 hp, G1F
K0004044, Utredning, handläggning och social dokumentation, 7,5 hp, G1F
K0004047, Socialt arbete – barn, unga och familj, 7,5 hp, G2F
K0004045, Socialt arbete – fattigdom och försörjning, 7,5 hp, G2F
K0004046, Socialt arbete – missbruk, beroende och psykisk ohälsa, 7,5 hp, G2F
K0004048, Socialt arbete – äldre och funktionshinder, 7,5 hp, G2F
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K0004050, Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 30 hp, G2F
K0004049, Vetenskaplig metod och fältarbete, 7,5 hp, G2F
K0004051, Vetenskaplig metod och teorianvändning i socialt arbete, 15 hp, G2F
K0004052, Examensarbete i socialt arbete, 15 hp, G2E
K0004120, Socialpedagogiskt arbete – barn, unga och familj, 7,5 hp, A1N
K0004121, Socialpedagogiskt arbete – fattigdom och försörjning, 7,5 hp, A1N
K0004119, Socialpedagogiskt arbete – äldre och funktionshinder, 7,5 hp, A1N
Valmöjligheter inom programmet
Inom huvudområdet: Socialt arbete:

K0004133, Kommunikation och handledning i socialt arbete, 7,5 hp, A1N
K0003972, Ledarskap i socialt arbete, 7,5 hp, A1N

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik B, Samhällskunskap A.
(Områdesbehörighet 5 / A5)
Övriga föreskrifter
Behörighetskrav inom programmet
Termin 5.
För tillträde till kursen Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp, krävs fullgjorda kursfordringar
om minst 70 hp inom huvudområdet socialt arbete, varav två av fyra målgruppskurser* samt
kurserna Juridik i socialt arbete I och Juridik i socialt arbete II eller motsvarande.

*Målgruppskurser
Socialt arbete – fattigdom och försörjning, 7,5 hp
Socialt arbete – missbruk, beroende och psykisk ohälsa, 7,5 hp
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Socialt arbete – barn, unga och familj, 7,5 hp
Socialt arbete – äldre och funktionshinder, 7,5 hp
Termin 6.
För tillträde kursen Examensarbete i socialt arbete 15 hp, krävs fullgjorda kursfordringar om
135 hp inklusive godkänt resultat på kursen Vetenskaplig metod och fältarbete, 7,5 hp, eller
motsvarande.
Termin 7.
För tillträde till termin 7 krävs att programstudenten har avklarat kurserna i termin 1 till 5
med godkänt resultat samt godkänt resultat om minst 15 hp från termin 6 eller motsvarande.

Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på
kurser enligt förteckningen ovan, under förutsättning att den studerande följer programmet
enligt utbildningsplanen. Reservation görs dock för att utbildningsplanen och dess kurser kan
komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid revision av utbildningsplan och
kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser
inom vald inriktning.
Efter fullföljda studier till och med termin 6 har man uppnått kursfordringar för
Kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete (180 hp) som översätts till Degree of
Bachelor of Science with a major in Social Work.

Examensmål

Nationella mål

riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Lokala mål

Utöver ovanstående gäller följande mål för socionomexamen med socialpedagogisk profil vid
Högskolan Väst:
För socionomexamen ska studenten
•
visa kunskap om samhällsförändring som knyter an till digitalisering och
globalisering
•
visa färdighet och förmåga att arbeta mobiliserande och delaktighetsfrämjande på
individ-, grupp- och samhällsnivå.

Postadress
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan

Telefon
0520 22 30 00

Webbadress
www.hv.se

Sida
3

Utskriven 2021-07-02 11:11

