SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN,
INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

S1KSO Kompletterande socionomutbildning för personer med
utländsk examen, 90 högskolepoäng
Supplementary social work education for persons with a foreign degree, 90 credits
Grundnivå, examen/ First-cycle, qualification

Fastställande
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2017-06-08 (dnr G
2017/204) att gälla från och med 2018-01-15, vårterminen 2018.
Utbildningsområde: Kompletteringsutbildning enligt särskilt beslut (Regeringskansliet III:35)
Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
Förkunskapskrav
Avslutad treårig eftergymnasial utländsk utbildning. Bedömning från Universitets- och högskolerådet
(UHR) motsvarande filosofie kandidatexamen inom socialt arbete eller motsvarande samt minst två
års yrkeserfarenhet av praktiskt socialt arbete. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för
grundläggande behörighet på grundnivå; Svenska C/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, med lägsta
betyget godkänd/E. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.
Examen och huvudområde
Socionomexamen / Bachelor of Science in Social Work
Huvudområde: Socialt arbete / Social Work
Mål
Utbildningen syftar till att studenter som har en avslutad utländsk högskoleutbildning eller annan
avslutad utländsk eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen
(1992:1434) ska avlägga en sådan examen som avses i högskolelagen och som kan ges efter en
högskoleutbildning som motsvarar den utländska utbildningen. (Förordningen om högskoleutbildning
som kompletterar avslutad utländsk utbildning, SFS 2008:1101).
Efter genomgången utbildning har fordringarna för socionomexamen uppnåtts. Den tidigare utländska
examen ligger till grund för den kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk
examen.
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Examensbeskrivning för Socionomprogrammet enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) bilaga 2:
Mål
För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt
socialt 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, och
visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden
som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.
visa kunskap och förståelse för begreppen ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling
samt dessas betydelse för hur sociala problem och det sociala arbetet kan förstås. *

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, och
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, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin
kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För socionomexamen skall inom ramen för kursfordringarna ha fullgjorts ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

*

Lokalt examensmål
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Innehåll och upplägg
Programmet består av såväl obligatoriska som valbara kurser.
Följande kurser ingår:
Termin 1
Socialt arbete och
välfärdspolitik för
kompletterande
socionomutbildning, 10 hp:
•

•

Delkurs 1010
Introduktion till socialt
arbete i Sverige, 1 hp
Delkurs 1020
Välfärdspolitik och
socialt arbete, 9 hp

Juridik för det sociala arbetet,
15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning
för kompletterande
socionomutbildning, 15 hp
•

Delkurs 1010
Verksamhetsförlagd
utbildning, del I, 5 hp

Termin 2
Valbara kurser*
Vetenskapsteori och
vetenskaplig metod II, 7,5 hp,
Vetenskapligt arbete
(självständigt arbete), 15 hp
samt Delkurs 1040
Verksamhetsförlagd utbildning,
del IV, 2,5 hp
eller
profilkurs om 10 hp (Barn,
ungdom och familj eller Familj
och migration eller
Föräldraskap, kön och
sexualitet eller Psykisk ohälsa
eller Funktionshinder eller
Äldre och åldrande eller
Missbruk och beroende eller
Kriminalitet eller Fattigdom,
försörjning och boende)

Termin 3
En valbar fördjupningskurs om
25 hp på avancerad nivå
(Psykosocialt arbete eller
Myndighetsutövning i socialt
arbete – förutsättningar och
konsekvenser eller
Ledning och organisering av
socialt arbete eller
Socialpedagogik och social
mobilisering)
Verksamhetsförlagd utbildning
för kompletterande
socionomutbildning, 15 hp
Delkurs 1030
Verksamhetsförlagd utbildning,
del III, 5 hp

För samtliga:
Verksamhetsförlagd utbildning
för kompletterande
socionomutbildning, 15 hp
Delkurs 1020
Verksamhetsförlagd utbildning,
del II, 5 hp
*Vilka valbara kurser som ska läsas avgörs i samråd med samordnare/studievägledare och i relation
till tidigare studier och yrkeserfarenhet.
Termin 3 är på avancerad nivå.
Studierna bedrivs på helfart, dagtid samt delvis i kombination med S1SOP Socionomprogrammet vid
Göteborgs universitet.
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Platsgaranti
Student som i föreskriven takt följer programmet har platsgaranti.
Med generell platsgaranti avses att den student som antagits till programmet har platsgaranti till
samtliga i utbildningsplanen angivna obligatoriska kurser samt till någon/några av de kurser som
anges som valbara i utbildningsplanen, under förutsättning att studenten i fråga är behörig till
kursen/kurserna.

Övrigt
Verksamhetsförlagd utbildning kan komma att förläggas utanför Göteborg och kan medföra extra
resekostnader för den studerande.
Undervisning bedrivs på svenska. Viss undervisning samt litteratur på engelska kan förekomma.
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för kvalitetssäkring
och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.
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