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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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. visa kunskap om socionomers och andra yrkesgruppers uppgifter och roller i den aktuella
verksamheten samt viktigaste samarbetspartners.
2. tillämpa teoretisk kunskap och aktuell forskning i praktiskt socialt arbete.
3. analysera hur teoretiska kunskaper, yrkesspecifika färdigheter och personlig kompetens
integreras i socionomens yrkesutövning.
4. göra självständiga bedömningar samt använda relevanta och vetenskapligt beprövade
metoder i socialt arbete.
5. kommunicera med klienter och övriga aktörer.
6. problematisera samt kritiskt och teoribaserat reflektera runt det sociala arbetet i den
aktuella verksamheten.
7. urskilja och hantera juridiska aspekter med relevans på det aktuella området.
8. reflektera över den egna personens inverkan på hur det sociala arbetet gestaltas.
9. visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt.
10. reflektera över och identifiera vad i den egna professionella kompetensen som behöver
utvecklas. 

Kursens innehåll Självständigt socialt arbete under handledning.
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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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier, handledning.

Förkunskaper Minst betyget E på följande kurser:
Socialt arbete och sociala problem, 15 hp
Socialpolitik, 7,5 hp
Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp
Socialt arbete på makro-nivå, 7,5 hp
Socialt arbete på mikro-nivå, 7,5 hp
Socialt arbete på meso-nivå, 7,5 hp
Grundläggande rättskunskap i socialt arbete, 7,5 hp
Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete, 15 hp
Livslopp och utsatthet, 15 hp
Social exklusion, 15 hp
eller motsvarande kurser.

Examinationsform Lärandemål 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 och 10: bedömningssamtal i verksamhetsförlagd utbildning.
Lärandemål 1, 3, 6, 7 och 8: individuella skriftliga examinationsuppgifter.
Lärandemål 1, 3, 8 och 10: seminarium. 

Betyg Godkänd och Underkänd

Begränsningar För student som underkänts i den verksamhetsförlagda delen ges möjlighet att göra om denna
del vid ett senare tillfälle. Student som även är underkänd efter detta hänvisas till
utbildningsledare. Underkänd på skriftlig uppgift och seminarium kompletteras på det sätt och
inom den tidsram som fastställs av kursansvarig i samråd med examinator.

Övriga föreskrifter Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning
om studenten visar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att
studenten kan komma att skada en annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då
utbildningsperioden och får betyget underkänd.
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs i socionomprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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