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Studieplan 2004/2005

210080 Bachelor i sosialt arbeid/sosialfag (kull 2004 -
2007)

Målet med utdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er reflekterte både på egen rolle og
på brukernes rolle. Studentene skal få kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert
på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. De skal engasjeres
faglig, oppøve evnen til kritisk refleksjon over fag, etikk, egen yrkesrolle og de sosiale
prosesser og strukturer som er rammer for brukernes liv.

Studiet er et 3-årig studium som kvalifiserer for å arbeide med sosiale problemer på ulike
felt og med ulike målgrupper.

Faglig innhold

Målet med utdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er reflekterte både på egen rolle og på
brukernes rolle. Studentene skal få kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er basert på det fremste
innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. De skal engasjeres faglig, oppøve evnen til
kritisk refleksjon over fag, etikk, egen yrkesrolle og de sosiale prosesser og strukturer som er rammer
for brukernes liv.

Studiet er et heltidsstudium. Det er inndelt i til sammen 8 emner som alle er obligatoriske og må tas i
den rekkefølge de framkommer i fagplanen.

Emne 1: Innføring i helse- og sosialfaglige grunntema, herunder yrkesfaglig kompetanse og praksis. 60
studiepoeng

Emne 2: Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. Teori og praksis. 30 studiepoeng

Emne 3: Praksis. 30 studiepoeng

Emne 4: Psykiatri, rus og juss. 15 studiepoeng

Emne 5: Prosjektarbeid. 15 studiepoeng

Emne 6: faglig fordypning. 10 studiepoeng

Emne 7: Fellesemne. Valgfrie kurs. 2 stk. a 5 studiepoeng

Emne 8: Fordypningsoppgave. 10 studiepoeng
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Yrkesmuligheter

Den vanlige yrkesbetegnelsen er sosionom. Sosionomers hovedarbeidsplass er i den kommunale sosial-
og barneverntjenesten. Andre arbeidsplasser kan være institusjoner med ulike målgrupper for eksempel
rus, psykiatri, somatiske sykehus, personalforvaltning, frivillige organisasjoner osv.

Fordypning/spesialisering

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse. Politiattest

Forkunnskaper som kreves

Anbefalte forkunnskaper

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeids- og evalueringsformene beskrives nærmere under hvert enkelt emne. Studentene må følge
emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før studenten
kan gå videre i studiet.

Eksamen

Utenlandsopphold

Studentene kan ta praksisstudier i utlandet innenfor godkjente avtaler. Det er også mulig å skrive
fordypningsoppgave i utlandet.

Spesielle reglement/lover

Gyldig politiattest

Heltid/ deltid

Heltid
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Studielengde

3 år

Grad/ kompetanse

Bachelorstudium

Opptak

Samordna opptak

Kull

Godkjenningsorgan

HiL-styret (S-sak 87h/03)

Godkjenningsdato

08.12.2003

Pensumliste 3. studieår - Bachelor i sosialt arbeid (Kull 2004/2007) 
Kode Emnets navn SP. O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)

Pensum Bachelor i Sosialt arbeid, 3.
studieår (Kull 2004/2007)

60 O         30 30

Sum: 30 30 30 30 30 30

 *) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt

Pensum Bachelor i Sosialt arbeid, 3. studieår (Kull
2004/2007)

Navn:
Pensum Bachelor i Sosialt arbeid, 3. studieår (Kull 2004/2007)

Studiepoeng:
60

Emnebeskrivelse:

Pensum for siste studieår er samlet under.

Emneeier:
BA Sosialt arbeid

Karaktersystem:

Sensorordning:

Semester:
Vår og høst

Heltid/ deltid:
Heltid

Antall studenter:
85

Undervisningsspråk:
Norsk

Level of course:


