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1.

ALLMÄNT

Programmet för personal- och arbetslivsfrågor är ett fritt program som erbjuder studenten en
plattform för individuellt anpassade studier baserat på universitetets kursutbud. Programmet
förbereder för yrken som omfattar ett brett område av arbetsuppgifter inom såväl privat som
offentligt sektor. I dagens organisationer och företag ligger ansvaret för personalfrågorna på
chefer och arbetsledare. Personalarbetet bedrivs då som ett konsultarbete. Programmet
förbereder inte bara för arbete med personalfrågor, utan även för anställning inom
arbetsförmedling, arbetsmarknadsinstitut och företagshälsovård. Programmet är samtidigt en
förberedelse för forskarutbildning.
2.

UTBILDNINGENS MÅL

2.1. Mål för grundläggande högskoleutbildning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialistkunskaper inom området.
(1 kap. 9 § högskolelagen (HL)).
2.2. Programmets mål
Programmets skall för det första ge både djup och bred beteendevetenskaplig kompetens med
inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. För det andra skall studierna ge goda insikter i
arbetsrättslig lagstiftning och dess tillämpning i organisationer och företag. För det tredje skall
studierna ge grundläggande kunskaper i företagsekonomi. För det fjärde skall ett
genusperspektiv genomsyra kurserna på programmet.

3.

UTBILDNINGEN

3.1. Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor omfattar tre huvudämnen: pedagogik,
psykologi och sociologi. Under programmets första år läses kursen Beteendevetenskapliga
grunder, 40 poäng. Den ger behörighet till B-kursen i alla tre huvudämnen. Inom ramen för
programmet skall studenten läsa 60 alternativt 80 poäng i ett av huvudämnena. Dessutom bör
Arbetsrätt, 20 poäng och Personalarbetets innehåll och metoder, 20 poäng ingå i programmet,
liksom Företagsekonomi A, 20 poäng.
3.2. Rekommendera studiegång
Termin 1 och 2 Beteendevetenskaplig grunder, 40 poäng
Termin 3 B-kurs i pedagogik eller psykologi eller sociologi med arbetslivsinriktning, 20
poäng
Termin 4 Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 20 poäng
Termin 5 C-kurs i pedagogik eller psykologi eller sociologi, 20 poäng
Termin 6 Personalarbetets innehåll och metoder, 20 poäng
Termin 7 Företagsekonomi A, 20 poäng
Termin 8 D-kurs i pedagogik eller psykologi eller sociologi, 20 poäng
3.3. Studieformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer. För
närmare information se respektive kursplan.
3.4. Obligatorisk närvaro
Deltagande i seminarier, laborationer, övningar och projektarbeten är obligatoriskt. Regler för

närvaro framgår av respektive kursplan.
3.5. Tröskelregler
Inom det valda huvudämnet, pedagogik eller psykologi eller sociologi finns tröskelregler för
hur många poäng man skall klara av för att få gå vidare från A till B och så vidare. Nivåerna
varierar mellan ämnena men framgår av kursplanen till den kurs som man vill gå vidare till.
4.

INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE

Programmet har ett särskilt Sokratesavtal med motsvarande utbildning vid Nottingham Trent
University i England, Storbritannien. Övriga utbytesstudier sker inom ramen för universitetets
ordinarie utbytesverksamhet och är kopplade till respektive ämne vid universitetet.
5.

BETYG OCH EXAMINATION

Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången kurs. Betyget
skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator) (6 kap. 10 §
högskoleförordningen (HF).
Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd om inte
högskolan föreskriver annat betygssystem (6 kap. 11 § HF).

6.

EXAMEN

Magisterexamen (Degree of Master (with a major in…))
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng
2) fördjupade studier på 80-poängsnivån i huvudämnet (ABCD)
3) ett självständigt arbete om minst 20 poäng på D-nivå eller om vardera minst 10 poäng på
C- respektive D-nivå i huvudämnet
4) i huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas.
Filosofie magisterexamen (Degree of Master of Social Science)
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng
2) fördjupade studier på 80-poängsnivån i huvudämnet (ABCD)
3) ett självständigt arbete om minst 20 poäng på D-nivå eller om vardera minst 10 poäng på
C- respektive D-nivå i huvudämnet
4) i huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas, samt
5) kurs(er) om minst 20 poäng i ett andra ämne (biämne) från förutvarande filosofiska
fakulteternas samlade ämnesområde. Dessutom godtas samtliga huvudämnen i filosofie
kandidat och magisterexamen vid landets övriga universitet och högskolor.
Kandidatexamen (Degree of Bachelor (with a major in….))
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng
2) fördjupade studier på 60 poängsnivån (ABC) i huvudämnet, samt
3) ett självständigt arbete om minst 10 poäng på C-nivå i huvudämnet.
Filosofie kandidatexamen (Degree of Bachelor of Social Science)
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng
2) fördjupade studier på 60 poängsnivån (ABC) i huvudämnet, samt
3) ett självständigt arbete om minst 10 poäng på C-nivå i huvudämnet.
4) kurs(er) om minst 20 poäng i ett andra ämne (biämne) från förutvarande filosofiska
fakulteternas samlade ämnesområde. Dessutom godtas samtliga huvudämnen i filosofie
kandidat och magisterexamen vid landets övriga universitet och högskolor.
7.

BEHÖRIGHET FÖR TILLTRÄDE TILL PROGRAMMET

För tillträde till programmet krävs, förutom grundläggande behörighet särskild behörighet
enligt standardbehörighet D.4.1, det vill säga Samhällskunskap kurs A och Matematik kurs C.
Utöver dessa krav kan ytterligare behörighetskrav tillkomma beroende på studentens egna val
av kurser inom programmet.
8.

URVAL, PLATSGARANTI OCH FÖRTUR

Vid urval till programmet används urvalsgrunderna betyg (60 % av platserna) och resultat
från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet ( 40 % av platserna).
Den som antagits till programmet har platsgaranti, för högst 20 poäng per termin, till
universitets kursutbud upp till 120/160 poäng med vissa undantag. Platsgarantin gäller inte
distanskurser eller sommarkurser. Övriga eventuella undantag från platsgarantin beslutas
läsårsvis av rektor.

9. TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING (6 kap.12-14§§HF)
Beslut om tillgodoräknande av kurs i en generell examen fattas av rektor eller den han
bemyndigar. Rektor har bemyndigat chefen för utbildnings- och forskningsavdelningen att
besluta i rutinfall. Rektor har bemyndigat berörd institutionsnämnd att besluta om
tillgodoräknande i komplicerade fall.
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator (6 kap. 10 § HF).

