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Utbildningsområde Vårdområdet 40.0 %
Samhällsvetenskapliga området 60.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna
1. planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
2. generera och analysera data samt presentera resultat inklusive författande av en
vetenskaplig rapport.
3. argumentera och motivera sina slutsatser samt kritiskt granska andra vetenskapliga texter.

Kursens innehåll Kursen består av ett självständigt forskningsarbete i form av ett vetenskapligt examensarbete,
utfört under handledning.

Undervisning Föreläsningar, handledning.

Förkunskaper 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
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Social exklusion, 15 hp
Teorier och metoder i socialt arbete, 15 hp

Examinationsform Lärandemål 1-3: Seminarium med försvar av det egna arbetet och opponera på annat arbete
samt deltagande i ventilering av studenters examensarbete. 

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 som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet.
 
För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.
 
Studenterna har rätt till handledning till en omfattning av max 32 arbetstimmar av sin
handledare.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0001   Examensarbete i socialt arbete 15 hp Betyg: AF


