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en öppen dörr
nya möjligheter
Vill du fördjupa dina kunskaper inom socialt arbete? Är du intresserad
av att vidga dina karriärmöjligheter? Då kan masterprogrammet i
socialt arbete vara något för dig.
Vad innebär en masterutbildning?
Masterprogrammet i socialt arbete är till
för dig som vill fördjupa dina kunskaper
inom socialt arbete genom en specialisering
eller som vill vidga dina karriärmöjlig
heter inom såväl professionellt arbete som
FoU-inriktat arbete.
En masterutbildning ger dig möjlighet till
en fortsatt professionalisering och förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter. Inte minst är utbildningen en
möjlighet att förvärva kunskap som ger
dig nya perspektiv i klientarbetet.
Att studera på masterprogrammet är
också en väg till fortsatta studier på
forskarnivå.

Du är välkommen till oss
Masterprogrammet i socialt arbete är
förlagt till Institutionen för socialt arbete,
Campus Haga, vid Göteborgs universitet.
Vi erbjuder masterstudenter en dynamisk
och komplett studiemiljö där forskning,
samverkan och utbildning möts på alla
nivåer.

Om programmet
Masterprogrammet i socialt arbete
omfattar 120 högskolepoäng, eller 90
högskolepoäng om du redan har en
socionomexamen. Programmet ges på
halvfart men erbjuds också på helfart i
mån av platstillgång på kurser. Det flexibla
studieupplägget är tänkt att underlätta en
kombination av arbete och studier.

Förkunskapskrav
För tillträde till programmet krävs
kandidatexamen i socialt arbete
omfattande 180 högskolepoäng (ingår i 
en socionomexamen) eller motsvarande
kandidatexamen i annat näraliggande
huvudområde. Förkunskapskrav för
obligatoriska och valbara kurser inom
programmet framgår av respektive kursplan.

Programmets upplägg
Programmet har en gemensam start med
obligatoriska kurser. Därutöver har du
frihet att välja kurser efter ditt eget
intresseområde inom fem olika profilområden. Profilområdena speglar
institutionens forskningsområden:
•
•
•
•
•

Barn och familj
Omsorg, autonomi och delaktighet
Social exkludering
Interaktion och förändring
Organisation, profession och
ledarskap

Programöversikt
Obligatoriska kurser
•
•
•
•

Samhällsvetenskaplig metod 1, 7,5 hp
Det sociala arbetets kunskapsutveckling, 7,5 hp
Samhällsvetenskaplig metod,
kvalitativ metod, 7,5 hp
Samhällsvetenskaplig metod,
kvantitativ metod, 7,5 hp

Därefter valbara kurser om totalt 60 hp
Vårt kursutbud varierar termin för termin
med en fast periodisering på cirka två
år. De valbara kurserna kan också läsas
som fristående kurser. Aktuellt kursutbud
publiceras på vår hemsida inför kom
mande termin. Det varierade utbudet
avspeglar institutionens huvudsakliga
forskningsinriktningar.
Obligatorisk och avslutande kurs
Vetenskapligt arbete i socialt arbete,
30 hp.

“

Frida larsson
masterstudent

För mig är
masterstudierna
en möjlighet till
personlig utveckling och
ett sätt att fördjupa mig
i min yrkesroll.

“

Khalid rashid
masterstudent

Jag ville utvecklas
tankemässigt
och ta in nya
perspektiv i mötet med
klienter. Masterstudierna
har också breddat mitt
nätverk.
Möt våra masterstudenter på www.socwork.gu.se

ANSÖK VIA:
www.antagning.se
KURSSTART
Höstterminer
SISTA ANSÖKNINGSDAG
15 april
AKTUELLT KURSUTBUD
http://socwork.gu.se/utbildning/master
HAR DU FRÅGOR?
Kontakta vår studieadministratör:
master@socwork.gu.se
tfn 031-786 15 72
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