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Mål 1.	förklara HR-arbete på strategisk och operativ nivå
2.	identifiera behov av förändringsprocesser och innovation i organisationer och
organisationsförändringars konsekvenser på olika nivåer
3.	diskutera och tillämpa teorier och metoder för rekrytering och omställning som en del av
kompetensförsörjningen
4.	diskutera och tillämpa olika förhandlingsstrategier med relevans för arbetslivet
5.	identifiera effekterna av mångfald i organisationer och strategier för inkludering, samt
utarbeta åtgärder för att motverka diskriminering
6.	samla in information om praktiskt HR-arbete från en utvald organisation samt värdera och
kritiskt analysera informationen utifrån aktuella och relevanta psykologiska teorier
7.	identifiera   och sammanfatta egna styrkor och svagheter inom det personalvetenskapliga
kunskapsområdet

Kursens innehåll - HR-arbetets innehåll i teori och praktik
- Förändringsprocesser och innovation
- Kompetensförsörjning med fokus på rekrytering och omställning
- Förhandling i arbetslivet
- Mångfaldsperspektiv och diskrimineringsgrunder
- Metakognitiva strategier för lärande
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Undervisning Föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt verksamhetsförlagda fältstudier.

Förkunskaper Minst 45 hp psykologi avklarade inom programmet.

Examinationsform Individuella skriftliga examinationsuppgifter, skriftliga examinationsuppgifter i grupp,
muntliga presentationer.

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

Begränsningar För studenter som inte nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare två examinationstillfällen i anslutning till kursens genomförande. Student som inte
är godkänd efter dessa examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och
examinationstillfällen vid nästa kurstillfälle. Sammanlagt ska en student erbjudas minst fem
examinationstillfällen (inklusive det ordinarie tillfället).

Övriga föreskrifter För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter
med dokumenterad funktionsnedsättning.
Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftligt individuellt projektarbete (lärandemål
1, 2, 6)

8 hp Betyg: AF

0020   Skriftliga gruppexaminationer och muntliga
redovisningar (lärandemål 3)

2 hp Betyg: UG

0030   Skriftliga gruppexaminationer och muntliga
redovisningar (lärandemål 5)

2 hp Betyg: UG

0040   Skriftlig och muntlig gruppexamination
(lärandemål 4)

2 hp Betyg: UG

0050   Individuellt examinerande seminarium
(lärandemål 7)

1 hp Betyg: UG


