
TESTA EN KRIMINOLOGI-
STUDENTS KUNSKAPER!

Är en praktikant något
för er verksamhet ?



ÄR DIN VERKSAMHET INTRESSERAD 
AV ATT TA EMOT EN KRIMINOLOGI-
PROGRAMSTUDENT FRÅN 
ÖREBRO UNIVERSITET I PRAKTIK 
UNDER SJU VECKOR ?
Hösten 2015 startades ett treårigt kandidatprogram i kriminologi 
med fokus på att studenterna på ett vetenskapligt, kritiskt och 
konstruktivt förhållningssätt ska kunna arbeta med kartläggning 
och analys av brott och otrygghet samt med, planering och ut
värdering av insatser riktade mot att minska brott och otrygghet. 
Under programmet tränas studenterna i att tillämpa ett integrativt 
perspektiv på brott och otrygghet på verkliga fall och situationer, 
vilket innebär att de skolas i en öppenhet att integrera olika veten
skapliga discipliner, perspektiv, teorier och forsknings inriktningar 
om brott, brottsprevention och trygghet.

Under Kriminologiprogrammets Termin 5 har Kriminologi
programstudenterna möjlighet att söka programkursen  
Praktik för kriminologer, 15 högskolepoäng. 
 



Vad innebär praktik för kriminologer ?
Praktik för kriminologer kan ske hos verksamheter, organisationer eller 
myndigheter där brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete 
genomförs (i vid bemärkelse) och där kriminologiska frågor diskuteras 
kontinuerligt. Praktik kan genomföras i verksamhet som består av minst 
två anställda varav minst en av de anställda kan anses vara en erfaren 
professionell medarbetare inom det område studenten söker sig till.  
Den erfarne professionella medarbetaren ska fungera som praktik
platshandledare och är också kontaktperson gentemot universitetet.

Kursen innebär sedvanlig praktik. Det betyder att studenten ska med
verka i praktikplatsens arbete på lämpligt sätt såsom att delta i moment 
där praktikplatsen är samlad, följa och biträda i personalens utåtriktade 
aktiviteter, tilldelas egna arbetsuppgifter etc. Studenten bör under prak
tiken, om möjligt, få egen arbetsplats och tillgång till dator. Arbetstiden 
är densamma som för personal i övrigt förutom att studenten arbetar 
80 % av vanlig arbetsvecka. Övrig tid behöver studenten lägga på själv
studier inför de examinerande moment som kursen innefattar. 

Handledaren på praktikplatsen ska introducera, instruera, följa upp  
och stödja studenten i arbetet. En plan för praktiktiden ska upprättas 
och är en del av examinationerna på kursen. Formerna för handledning 
på praktikplatsen kan skifta från uppgjorda regelbundna möten till 
daglig kontakt.

Intresserad av ta emot en praktikant ?
Om du och din verksamhet är intresserad av att ta emot en Kriminologi
programstudent från Örebro universitets Kriminologiprogram kontakta 
kursansvarig eller programansvarig för mer information om rekryte
ringsmöjligheter, tidsplan med mera. För kontaktuppgifter se folderns 
baksida.  



ÖREBRO UNIVERSITET
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

kursansvarig för kursen
praktik för kriminologer

Anna Meehan
Epost: anna.meehan@oru.se 

Programansvarig för 
kriminologiprogrammet

Karin Hellfeldt
Epost karin.hellfeldt@oru.se
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