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Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som
varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng
med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för utbildningen.

Kunskap och förståelse För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för
utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga
grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning
inom någon del av området samt orientering om aktuella
forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka
relevant information i en problemställning samt att kritiskt
diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och
lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och
diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika
grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta
inom det område som utbildningen avser.
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Värderingsförmåga och För kandidatexamen skall studenten
förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors
ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att utveckla sin kompetens.
Övrigt examen

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för
utbildningen.
Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de
preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom
ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Programspecifika mål

För kandidatexamen i utredningskriminologi ska studenten:

-visa förmåga att självständigt arbeta med planerings-, utvärderings-, analys- och andra

Innehåll och upplägg

Programmets huvudområde är kriminologi. Särskild betoning i programmet läggs på
kvantitativa och kvalitativa metoder för att förbereda de studerande för arbete med planering,
utvärdering-, analys- och andra utredningsuppdrag rörande olika aspekter på brottslighet.
I programmet får studenterna också lära sig att analysera och förstå olika typer av
kriminologiska data och skriva och analysera rapporter.
Ett annat av programmets kunskapsområden handlar om att kunna förstå och förklara
brottsligheten. Brottslighet diskuteras utifrån olika perspektiv, bland annat sociologiskt,
psykologisk, socialpsykologiskt, folkhälsovetenskapligt och statsvetenskapligt perspektiv.
Brottslighet diskuteras även utifrån olika nivåer, mikro-, meso- och makro. Studenterna lär
sig om brottslighetens omfattning, struktur, variationer, orsaker samt åtgärder mot brott på
lokal, nationell och internationell nivå. De får också kunskaper om vad som karakteriserar
olika typer av brottlighet såsom ekonomisk och organiserad brottslighet, ungdomsbrottslighet
och narkotikabrottslighet. Även ej kriminaliserade beteenden som anses vara skadliga och
som utgör brott mot samhällsnormer diskuteras i programmet.
Ytterligare ett kunskapsområde handlar om samhällets åtgärder mot brott. Studenterna får
grundläggande kunskaper om relevanta juridiska områden, om kriminalpolitik och om
brottsprevention. Under det sista året får studenterna fördjupade kunskaper i funktioner hos
olika organ inom rättsväsendet samt andra myndigheter och organisationer med
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uppgifter rörande bekämpning och förebyggande av brott och ges möjlighet att aktivt delta i
dessa myndigheters/organisationers arbete.
Utbildningen bedrivs som studieortsbaserad distansutbildning på helfart. Studenterna ingår i
fasta geografiska studiegrupper för föreläsningar via videokonferens eller obligatoriska
studiegruppsträffar. Introduktion av kurser sker i Gävle men även obligatoriska seminarier,
examination och annan undervisning kan förläggas i Gävle. Videokonferensteknik och
webbkonferensverktyg används i flertalet kurser. Lärare och studenter kommunicerar
dessutom genom högskolans databaserade lärplattform.
Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Huvudområde

Kriminologi

Förkunskaper

Grundläggande behörighet +
Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2

Studentinflytande

Ett utbildningsråd kommer att knytas till programmet. Utbildningsledaren ska ingå i rådet
och vara ordförande och sammankallande. Utbildningsrådets syfte är att ge studenter och
företrädare för yrkesliv/samhälle inflytande över utbildningsprogrammen.
Programstudenterna kommer årligen ges möjlighet att lämna synpunkter på
utbildningsprogrammet genom en programutvärdering. Programutvärderingen ska ske genom
användandet av ett högskolegemensamt utvärderingsverktyg. Sammanställning av
utvärderingsresultatet ska lämnas till utbildnings- och forskningsnämnden.

Övrigt

För tillträde till år 2 krävs minst betyget E på samtliga kurser som ingår i år 1. Om minst 45
högskolepoäng erhållits på kurser år 1 kan kurser på år 2 läsas om dispens beviljas av
utbildningsledaren.
Studenter har möjlighet att i tillgodoräkna vissa högskolepoäng från utbildningar inom eller
utom landet. Ansökan om tillgodoräknande prövas av ämnesansvarig i samråd med
Högskolan i Gävles examensenhet, efter framställning av studenten. Sådan framställning
skall bifallas om den utbildning eller de kunskaper och färdigheter som den studerande
åberopar är av sådan beskaffenhet och har sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den
del av programmet för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Tillgodoräknande av kurs eller
delar därav skall anges i examensbeviset.
Studieuppehåll beviljas tidigast efter en termins programstudier och för max två terminer per
ansökningstillfälle. Studieuppehåll beviljas av följande skäl: föräldraledighet, sjukdom,
militärtjänstgöring, studerandefackliga uppdrag, utlandsstudier, eller andra särskilda skäl som
prövas individuellt. Studieuppehåll av andra skäl kan göras utan platsgaranti om så beviljas
av studievägledningen vid Högskolan i Gävle.

Kurser inom programmet
Årskurs 1
Period

Kurskod

Kursnamn

1:1

SAG004

1:2

SAG005

Fördjupning

Poäng

Område

Introduktion till kriminologi som G1N
kunskapsfält och profession

15 hp

Kriminologi

Juridik för analytiker i
kriminologi

7,5 hp

Kriminologi

G1N

Sida 3 av 4

1:2

SAG006

Brottsprevention

G1N

7,5 hp

Kriminologi

1:3

SAG007

10 hp

Kriminologi

1:3

SAG008

Introduktion till kriminologiska G1N
metoder
Kvantitativa metoder i kriminologi G1N

10 hp

Kriminologi

1:4

SAG009

Kvalitativa metoder i kriminologi G1N

10 hp

Kriminologi

Period

Kurskod

Kursnamn

Fördjupning

Poäng

Område

2:1

KRG500

Kriminologisk teori

G2F

7,5 hp

Kriminologi

2:2

PSG500

Forensisk psykologi

G2F

15 hp

Psykologi

2:2

SAG519

Missbruk och psykosocial ohälsa G2F

7,5 hp

Socialt arbete

2:3

KRG501

Polisvetenskap

G2F

7,5 hp

Kriminologi

2:3

KRG503

G2F

7,5 hp

Kriminologi

2:3

KRG502

Terrorism och brott mot
mänskligheten
Brottslighet och företagen

G2F

7,5 hp

Kriminologi

2:4

FEXXX1

Ledarskap och organisation

G2F

7,5 hp

Företagsekonomi

Period

Kurskod

Kursnamn

Fördjupning

Poäng

Område

3:1

KRG504

G2F

15 hp

Kriminologi

3:2

KRG505

Tillämpad kriminologi med
fältsstudier
Utvärderingsmetoder

G2F

15 hp

Kriminologi

3:3

KRG506

Avancerade analysmetoder

G2F

15 hp

Kriminologi

3:4

KRG800

Examensarbete för
kandidatexamen i kriminologi

G2E

15 hp

Kriminologi

Årskurs 2

Årskurs 3
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