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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. diskutera och analysera det sociala arbetets ansvar och möjligheter avseende internationellt
relaterade sociala problem på individuell-, strukturell- och samhällsnivå
2. diskutera det sociala arbetets möjligheter att bidra till en ömsesidig lösning för globala
välfärds- och sociala problem
3. analysera förhållandet mellan sociala arbetet i en globaliserad värld nationellt och
internationellt
4. analysera det internationella sociala arbetets roll som en kraft för mänsklig global
förändring och utveckling

Kursens innehåll - etiska överväganden, standarder och värderingar i socialt arbete nationellt och internationellt
- innebörden av ekonomiskt, politiskt och kulturellt globalt beroende för socialt arbete
- socialt arbete som en världsomspännande gemensam profession - möjligheter för
internationellt agerande och professionellt samarbete
- internationella sociala välfärdsorganisationer, utbildningar/universitets och NGO:s betydelse
och roll för utvecklingen av det sociala arbetet
- professionellt socialt arbete med internationellt relaterade lokala/nationella problem såsom
fattigdom, trafficking och missbruk
- tvärkulturell förståelse och antidiskriminerande och antirasistiskt socialt arbete (inklusive
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mänskliga rättigheter)
- exempel och former av internationellt socialt arbete

Undervisning Föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar.

Förkunskaper Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.

Examinationsform Lärandemål 1, 3 och 4: Individuell skriftlig tentamen.
Lärandemål 2: Gruppuppgift som redovisas muntligt.

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

Begränsningar För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst 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. 

Övriga föreskrifter Kursen ingår i Masterprogram i socialt arbete.
 
För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Undervisningsspråk: engelska.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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