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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-11-09 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. beskriva en rekryteringsprocess för internrekrytering och en process för externrekrytering,
2. beskriva och visualisera flera parallella rekryteringsprocesser som är i otakt,
3. förklara hur det första intrycket, stereotyper och fördomar kan stå i vägen för att hitta den bästa
kandidaten i en rekryteringsprocess,
4. redogöra för diskrimineringskriterierna och vad man kan göra för att motverka diskriminering,

Färdighet och förmåga
5. förbereda en rekryteringsprocess med flera olika steg,
6. skriva en kravspecifikation för en rekrytering,
7. skapa underlag för en semistrukturerad intervju utifrån en kravspecifikation,
8. genomföra en semistrukturerad intervju av flera kandidater,
Värderingsförmåga och förhållningssätt.
9. bedöma kandidater efter en intervju på ett relevant sätt kopplat till kravspecifikationen och
10. bedöma när personlighetstester lämpar sig i en rekrytering samt vilka kriterier som ger tillförlitligare
tester.

Innehåll
Kursen bygger på ett antal teman där studenten får en inblick i vilka moment som innefattas vid en
rekrytering. Delar som kravspecifikation och intervju beskrivs och exemplifieras. Kursen fördjupar sedan
moment med hjälp av teorier, modeller och praktiska övningar. Studenten får också inblick i skillnaden i
ett genomföra en rekrytering och när rekryteringar pågår löpande. Föreläsningar, förinspelade filmer,
seminarium och praktiska övningar, enskilt och i grupp, används för att öka studentens förståelse och
kunskap.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Lärandemål 1, 5, 6 och 7 examineras genom inlämning av gruppuppgift.
Lärandemål 3 och 4 examineras dels genom inlämning av gruppuppgift och dels genom individuell
skriftlig hemtentamen.
Lärandemål 8 och 9 examineras genom aktivt deltagande i intervjudag.
Lärandemål 2 och 10 examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

