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Är du intresserad av människor, deras levnadsförhållanden och
samhällets stöd till utsatta? Då kan socionomprogrammet vara
något för dig. Här undersöks hur sociala problem uppkommer
och hur de kan förebyggas eller åtgärdas.
Detta är socionomprogrammet

Vad gör en socionom?

Socionomprogrammet vid Institutionen
för socialt arbete är både en akademisk
utbildning och en yrkesutbildning.
Under programmets gång får du kunskap
i bland annat juridik, maktrelationer,
migration, psykisk ohälsa, missbruk och
funktionshinder. Du får också praktisk
erfarenhet av socialt arbete.
Som student vid socionomprogrammet
har du möjlighet till internationella
kontakter genom gästföreläsare och
utlandsstudier.
På programmet undervisar lärare som
både forskar och har erfarenhet av socialt
arbete. För dig som student innebär det
undervisning av hög akademisk nivå som
också har god förankring i det sociala
arbetet.

Att arbeta som socionom innebär i de
flesta fall ett nära samarbete med
människor i utsatta situationer. En
socionom kan t.ex. arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator,
fältassistent, familjerådgivare eller enhetschef. Arbetet kan vara behandlings- eller
omsorgsinriktat men också förebyggande.
Fokus för en socionom är att tillsammans
med individen, familjen eller gruppen
medverka till en förändring.
Arbetsmarknaden för socionomer är
bred. Socionomer är ofta kommunalt
eller statligt anställda men många arbetar
också inom privata företag eller är egenföretagare. För att trivas som socionom
behöver du tycka om människor, socialt
samspel och kunna sätta dig in i andras
livssituation.

Examen
Programmet leder till socionomexamen.
Avgång efter termin 6 ger behörighet för
kandidatexamen i socialt arbete. Termin 7
är på avancerad nivå och kan tillgodoräknas inom ramen för masterprogrammet
i socialt arbete.

Förkunskapskrav och urval
Utöver grundläggande behörighet krävs:
Matematik kurs B (2a/2b/2c), Samhällskunskap kurs A (Sh 1b). Betygen ska vara
lägst godkänd. Urval sker genom betyg och
högskoleprov.

Välkommen till oss
Institutionen för socialt arbete är belägen
vid Campus Haga, Göteborgs universitet.
Hos oss utbildas cirka 250 socionomer
varje år. Läs mer om socionomprogrammet
och vårt utbildningsutbud på:

www.socwork.gu.se

“

Du behöver ha ett
genuint intresse för
människor. Som socionom
vill jag vara med och
påverka.
Möt våra studenter på
www.socwork.gu.se/utbildning

ANSÖK VIA:
www.antagning.se
KURSSTART
Hösttermin och vårtermin
SISTA ANSÖKNINGSDAG
15 april respektive 15 oktober
HAR DU FRÅGOR?
Kontakta vår studieadministratör:
socionomprogrammet@socwork.gu.se

Institutionen för socialt arbete
Box 720
405 30 Göteborg
Leveransadress: Sprängkullsgatan 23-25
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23-25
41123 Göteborg
Webbplats: www.socwork.gu.se
E-post: socionomprogrammet@socwork.gu.se

