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Kursplan

Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2012-08-23 och
gäller från vårterminen 2014 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SMGB11
Personlig och professionell utveckling I, 1.5 hp
(Personal and professional development I, 1.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska.

Behörighetskrav
Antagen till Socionomprogrammet (SGGEN).

Huvudområde
SAA (Socialt arbete)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

- redogöra för sambandet mellan teoretiska och praktiska kunskaper i den yrkesmässiga utövningen.
- ge exempel på hur den egna personligheten inverkar vid en professionell utövning som socionom.
- redogöra för lagarbetets betydelse i socialt arbete.
- beskriva etiska överväganden inom socialt arbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, gruppövningar, handledning i grupper och seminarier.

Kursen ger efter en gemensam introduktion att under handledning i grupper reflektera kring personlig och
professionell utveckling som relateras till kommande yrkesfält där etiska överväganden inom yrkesfältet lyfts
fram. Studenten erbjuds ett individuellt samtal i anknytning till kursen.

Personlig och Professionell Utveckling (PPU) relaterar dessutom till de teoretiska ämnen som studeras under
terminen. Kursen genomförs under hela första terminen genom återkommande gruppträffar.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se separat dokument.

Examination



Kursen examineras genom gruppdiskussioner (så kallade handledningstillfällen) och seminarium.

Betyg

I kursen används följande betygsgrader: Underkänd eller Godkänd enligt rektorsbeslut C2012/323.

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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.

I tidigare kurs för termin 1 (SMGAS1) har PPU ingått som ett ej poängsatt obligatorium.

Kursen ingår som obligatorisk kurs i socionomprogrammet.

Kursen är inrättad vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper av utbildningsnämndens arbetsutskott
2011-11-17.

Kurspflanen är reviderad 2014-02-19.
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