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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förklara hur personalidé och personalstrategier påverkar en organisation och dess anställda
2. analysera Human resources (HR) roll i ledning och styrning av en organisation
3. beskriva strategier avseende Employer Branding, Corporate social responsibility (CSR),
Strategisk kompetensförsörjning och lönebildning
4. beskriva personalarbetets grundläggande funktioner och innehåll
5. diskutera betydelsen av mångfald i organisationer samt åtgärder för att öka mångfalden
6. tillämpa rekryteringsprocesser
7. diskutera och exemplifiera tillvägagångssätt vid avvecklingsprocesser
8. uppvisa grundläggande kunskaper i förhandling

Kursens innehåll

- personalarbetets olika delar
- strategisk organisationsutveckling
- strategisk kompetensförsörjning
- arbetssätt vid rekrytering, kompetensutveckling och avveckling
- förhandling

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt verksamhetsförlagda fältstudier

Förkunskaper

Psykologi A 22,5 hp

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Examinationsform

Lärandemål 1-4: Individuell skriftlig hemtentamen
Lärandemål 5-8: Examinerande seminarier individuell och i grupp

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar

För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej är
godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0001 Personalarbetets innehåll

15 hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

