1 (3)

Magisterutbildning i socialt arbete, 60hp
Master Programme in Social Work, 60 ECTS credits

1. Kod, omfattning och fastställande
Utbildningskod
Omfattning:
Utbildningsnivå:
Beslut:
Reviderad, datum:
Giltig från och med:
Ansvarig institution:
Akademisk examen:
Yrkesexamen:
Undervisningsspråk:

SPMSX
60 hp
Avancerad nivå
2014-03-07, ordförandebeslut för Utbildnings-och forskningsstyrelsen
2015-09-15, Utbildnings- och forskningsstyrelsen
Höstterminen 2013
Institutionen för socialvetenskap
Magister i huvudområdet socialt arbete
Svenska (om ej engelska anges i kursplan, KP)

2. Behörighetskrav
För antagning till magisterutbildningen vid Institutionen för socialvetenskap vid
Ersta Sköndal högskola krävs grundläggande behörighet enligt
högskoleförordningen (1993:100) samt särskild behörighet enligt gällande lokal
antagningsordning.
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet innebär att den sökande ska ha examen från utbildning
på grundnivå omfattande lägst 180hp.
Särskild behörighet
Särskild behörighet enligt lokal antagningsordning innebär att den sökande ska ha
kandidatexamen i socialt arbete, socionomexamen eller motsvarande efter
individuell prövning.

3. Examen
Utbildningen leder fram till: Magisterexamen i socialt arbete, eng. Master of Science (One
Year) in Social Work.
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För magisterexamen i socialt arbete ska studenten ha fullgjort ett självständigt
arbete (examensarbete) om sammanlagt minst 15hp inom huvudområdet för
utbildningen.

4. Beskrivning av programmets
programmets/ utbildningens
utbildningens innehåll
Magisterutbildningens huvudområde är socialt arbete. 30hp består av
examensarbete (15hp) och vetenskapsteori och vetenskapliga metoder (15hp).
30hp består av valbara kurser. De valbara kurserna berör bl.a. etik i socialt arbete,
frivilligt socialt arbete, civilsamhälle, välfärdens organisering, ledarskap och
verksamhetsutveckling i sociala organisationer, medborgar- och brukarperspektiv
på socialt arbete. Samtliga kurser på avancerad nivå vid Ersta Sköndal högskola
som erbjuds inom socionomprogrammet och masterprogrammet med inriktning
mot verksamhetsanalys och –utveckling är valbara (se exempel i tabell nedan).
Kurserna SMU10, Examensarbete i socialt arbete, 15hp och SMU20, Vetenskapsteori och
vetenskapliga metoder, 15hp, är obligatoriska.
I utbildningen ingående kurser:
Kursnamn, antal hp.

Nivå

Valbara kurser*, sammanlagt 30hp. , exempelvis:

Huvudområde: Socialt
arbete (76220), 60 hp
30

*SM12, Civilsamhället, välfärdspolitik och
välfärdens organisering i ett lokalt, nationellt och
internationellt perspektiv, 7,5hp.,
*SOC73, Etiska perspektiv på sociala praktiker,
7,5hp

A1N

7,5

A1N

7,5

SMU20, Vetenskapsteori och vetenskapliga
metoder, 15hp
SMU10, Examensarbete, 15hp

A1N

15

A1E

15

Utförlig information om kurserna i magisterutbildningen finns i kursplaner,
studieguider och examinationsöversikt. (En kursplan, en studieguide och en
examinationsöversikt för varje kurs.)

5. Lärandemål
Lärandemål
Målen för utbildningen följer högskoleförordningens examensordning (1993:100)
och högskolelagen (2006:173, gäller utbildning på avancerad nivå och
forskarutbildningsnivå).
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6. Övrigt
För att få påbörja kursen Examensarbete i socialt arbete (SMU10), 15hp, fordras
kursen Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder (SMU20), 15hp (eller motsvarande).
Magisterutbildningen är forskningsförberedande. Utbildningen ges i första hand
som deltidsstudier. Studenter som önskar studera i snabbare takt har möjlighet att
följa flera kurser parallellt i mån av plats. Kunskapsinhämtande sker genom
litteraturstudier, seminarier, föreläsningar, fältstudier, fallstudier och handledning.
Ett internationellt perspektiv är en viktig del av utbildningen och studenter kan
genomföra delar av utbildningen på annat lärosäte i Sverige eller i utlandet. Kurser
kan ges på engelska (framgår då av kursplanen, KP).
Kurs- och examensbevis erhålles på begäran, i enlighet med
högskoleförordningen (1993:100).

