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Övergångstabell för högskolans nuvarande studenter 

 

Nuvarande huvudämne Program och studieinriktning till vilken stu-

denten flyttas 

Motsvarande magisterprogram och inriktning 

(fastställts i fakultetsrådet i maj 2017) 

Journalistik och mediekuns-

kap 

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Journalistik och kommunikation 
 

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Journalistik och kommunikation 

Socialpsykologi Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Socialpsykologi 
 

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Socialpsykologi 

Statskunskap med förvaltning Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Statskunskap med förvaltning 
 

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Statskunskap med förvaltning 

Sociologi Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Sociologi 
 

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Sociologi 

Rättsvetenskap Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Rättsvetenskap 
 

Kan söka till Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper till den inrikt-

ning av vilkets vetenskapsområde studenten avlagt 35 sp av i kandida-

texamen. 

Socialt arbete och socialpoli-

tik 

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Socialt arbete 
 

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper 

 

 Socialt arbete 
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Allmänna studier och studier i språk och kommunikation samt metodstudier (som ingått i ämnesstudierna) för den som följer gamla kursford-
ringar (läsåret 2017-2018)  

Vetenskapsteori 3 sp  Samhällsvetenskapernas metodologi 5 sp 

SP 2a IKT-körkort 3 sp  Akademiska färdigheter I 5 sp 

SP 2b Infokomp. och ref.hanterin 2 sp  Akademiska färdigheter II 5 sp 

SP 3 Grundkurs i statistik, del 1  4 sp  Introduktion till statistik 5 sp 

  Grundkurs i statistik, del 2  4 sp  Introduktion till statistik 5 sp 

SP 4 Politiska och rättsliga strukturer i 
Finland  

5 sp  Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp 

  ISP - Individuell studieplanering 2 sp  Akademiska färdigheter I och II 5 + 5 sp 

  Praktik  5 sp  Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag 5 sp + 5 sp 

 Engelska 3 sp  Annat främmande språk 4 sp 

 Muntlig färdighet i modersmål (sv) 2 sp  Modersmål (sv) 3 sp 

 Skriftlig färdighet i modersmål (sv) 3 sp  

 Muntlig och skriftlig finska 4 sp  Andra inhemska (fi) 3 sp 

      

 Forskningsmetodik I 3 sp  Samhällsvetenskapernas metodologi 5 sp 

 Forskningsmetodik II a 4 sp  Datainsamling och multivariat analys 5 sp 

 Kvalitativa forskningsmetoder, del I 4 sp  Forskningsmetodik med kvalitativ ansats 5 sp 

 Kvalitativa forskningsmetoder, del 
II 

2-4 sp  Se ämnenas övergångstabeller  

Förklaringar:

Den som följer gamla kursfordringar och inte avlagt vetenskapsteorin, avlägger den nya kursen samhällsvetenskapernas metodologi i sin

helhet.

IKT ingår i Akademiska färdigheter I och kan fortfarande registreras som 3 sp under den nya koden.
Informationskompetens och referenshantering erbjuds som en 2 sp helhet ännu under hösten 2017. Därefter ingår kursen i Akademiska fär-
digheter II.
Den som saknar Grundkurs i statistik, del I och/eller del II avlägger den nya kursen Introduktion till statistik.
Politiska och rättsliga strukturer i Finland ersätts av den nya kursen Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland.
ISP-Individuell studieplanering ingår i Akademiska färdigheter I och i Akademiska färdigheter II. Avsnittet kan under övergångsperioden tas
som en 2 sp helhet som registreras under respektive nya kurs kod.
Den som saknar praktik utför praktik enligt det nya kursprogrammet, dvs arbetslivsorientering + förberedelse för sakkunniguppdrag (5 + 5 sp)

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=2&Tunniste=71572
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=2&Tunniste=71504
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=2&Tunniste=715071
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=2&Tunniste=715072
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=2&Tunniste=71503
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=2&Tunniste=71503
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=2&Tunniste=715073
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?html=1&Kieli=2&Tunniste=71514
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Den som saknar engelska (3 sp) utför annat främmande språk (4 sp) 
Den som saknar en av kurserna i modersmål (svenska) avlägger modersmål (sv), 3 sp.  
Den som saknar muntlig och skriftlig finska, avlägger andra inhemska språket (fi) 3 sp  
Den som saknar Forskningsmetodik I avlägger den nya kursen Samhällsvetenskapernas metodologi i sin helhet.  
Den som saknar forskningsmetodik IIa avlägger den nya kursen Datainsamling och multivariat analys. 
Den som saknar kvalitativa forskningsmetoder, del I avlägger den nya kursen Forskningsmetodik med kvalitativ ansats. 
Den som saknar övningsdelen i kvalitativa metoder (2-4 sp): se närmare huvudämnets egna övergångstabell. 
************************************** 
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Gemensamma kurser i det nya studieprogrammet för äldre studenter som väljer att genast övergå till det nya studieprogrammet (KSV) 

 GRUNDSTUDIER 25 sp    

 Välfärdens politiska och 
rättsliga strukturer i Finland 

5 sp SP4 Politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp 

 Människan i det finländska 
välfärdssamhället 

5 sp  Valbar kurs inom ämnena 5 sp 

 Valfri introduktionskurs 5 sp  Introduktionskurs/annan kurs 5 sp 

 Valfri introduktionskurs 5 sp  Introduktionskurs/annan kurs 5 sp 

 Valfri introduktionskurs 5 sp  Introduktionskurs/annan kurs 5 sp 

      

 ÄMNESSTUDIER 55 sp    

 Akademiska färdigheter II 5 sp  SP2b Informationskompetens och referenshantering ersätter 2 sp. Delar av 
ISP kan ersätta 1 sp. Behovet att avlägga vetenskapligt skrivande, 2 sp, be-
döms av den ansvariga för Akademiska färdigheter II. 

 

 Projektkurs 5 sp  Kurs i det egna huvudämnet 5 sp 

 Vetenskapsområde 35 sp  Se ämnets egna övergångstabell 35 sp 

 Kandidatseminarium och 
kandidatavhandling 

6 + 4 sp  Kandidatseminarium och kandidatavhandling 6 + 4 sp 

      

 METODSTUDIER 30 sp    

 Samhällsvetenskapernas 
metodologi 

5 sp  Vetenskapsteori 
Forskningsmetodik I 

3 sp 
3 sp 

 Introduktion till statistik 5 sp  Grundkurs i statistik del I (och del II) 4 sp + (4 sp) 

 Datainsamling och multiva-
riat analys 

5 sp  Forskningsmetodik IIa 4 sp 

 Forskningsmetodik med 
kvalitativ ansats 

5 sp  Kvalitativa forskningsmetoder, del I eller annan kurs på universitetsnivå med 
motsvarande innehåll. 
 

4 sp 

 Ämnenas rekommenderade 
10 sp metodkurser 

5 + 5 sp  Se ämnenas anvisningar om vad som kan ersätta de nya kurserna 5 + 5 sp 

      

 ARBETSLIVSORIENTE-
RING + FÖRBEREDELSE 

10 sp    
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FÖR SAKKUNNIGUPP-
DRAG 

 Arbetslivsorientering och 
förberedelse för sakkunnig-
uppdrag 

5 sp + 5 
sp 

 Praktik 5 sp 

 ÖVRIGA STUDIER 15 sp    

 Modersmål 3 sp  Muntlig och skriftlig sv 2+3 sp 

 Andra inhemska 3 sp  Muntlig och srriftlig fi 4 sp 

 Annat främmande språk 4 sp  Engelska  3 sp 

 Akademiska färdigheter I 5 sp  IKT 
ISP 
Portfolio (socpsyk) 

3 sp 
2 sp 
2 sp 

 VALBARA STUDIER 45 sp    

 Valbara studier 45 sp  Vilka kurser som helst 45 sp 
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 Motsvarighetstabell för stu-
denter som börjat 2016 eller 
tidigare och som väljer att 
övergå till det nya studiepro-
grammet (JK-KSV) 

  De kurser som saknar motsvarigheter i tabellerna är valbara och kan ersät-
tas med vilken annan kurs som helst. Huvudsaken är att den sammanlagda 
studiepoängssumman är 180. 

 

      

 KSV-JK 2017–2020   Gamla kandidatprogrammet  

      

 Kandidatprogrammets grund-
studier 

25 sp    

 Välfärdsstatens politiska och 
rättsliga strukturer 

  SP4 Politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp 

 Människan i det finländska väl-
färdssamhället 

    

 Introduktionskurser, 3 av föl-
jande:  

15 sp    

 Introduktion till journalistik, kom-
munikation och mediespråk 

  G1 Introduktion till journalistik och etik 5 sp 

 Introduktion till den offentliga 
rätten 

    

 Introduktion till socialt arbete     

 Introduktion till socialpsykologi     

 Introduktion till sociologin     

 Introduktion till statskunskap 
med förvaltning 

    

 Obligatoriska JK-ämnesstu-
dier 

15 sp    

 Akademiska färdigheter II 5 sp  SP 2b Infokomp. och ref.hantering ersätter 2 sp.Delar av ISP kan ersätta 1 sp. 
Behovet att avlägga vetenskapligt skrivande, 2 sp, bedöms av den ansvariga för 
Akademiska färdigheter II.  
 

2 sp + 2 
sp 

 En av följande: 5 sp    
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Projektkurs, Samhällsveten-
skapernas klassiker eller valbar 
kurs inom JK-ämnesstudierna 

      

 Kommunikationsteori, journa-
listikforskning och mediekritik 

5 sp  G4 Medieforskning, journalistikkritik och vetenskapligt skrivande eller 
G3 Mediehistoria och kommunikationsteori  

4 + 1 sp 
resp. 5 sp 

 Valbara JK-kurser, 5–6 av föl-
jande: 

30 sp    

 Research, nyheter och intervju 5 sp  Ä1 Research, nyheter och intervju 5 sp 

 Visuellt berättande 5 sp  Ä2 a) Visuell journalistik 4 sp 

 Journalistiskt arbete i multi-
medial miljö 

10 sp  Ä3 Journalistiskt arbete i multimedial miljö 10 sp 

 Nyhetsspråk och språkriktighet 5 sp  Mediespråk 1 Språkriktighet och skrivövningar 5 sp 

 Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp  G2 Mediejuridik 5 sp 

 Radio- och tv-journalistik 5 sp  Ä2 c) Radio och tv  4 sp 

 Stilistik, genrer och opinionsjour-
nalistik 

5 sp  Mediespråk 2 Stilistik och genrer 5 sp 

 Redigering och layout 5 sp  Ä1 d) Textredigering och layout 4 sp 

 Genus, journalistik och kommu-
nikation I 

5 sp  G5 Medier, kommunikation och genus 5 sp 

 Organisaatioiden viestintä (på 
finska) 

5 sp    

 Globaali media ja journalismi 
(på engelska) 

5 sp    

 Övriga studier i journalistik 5 sp    

 Övriga studier i kommunikation 5 sp    

 Foreign Reporting 15 sp    

 Media Landscapes and Journal-
ism in Transition 

5 sp  Media Landscapes in Transition 5 sp 

 Ethnicity and the challenge of 
Diversity in Foreign Report-
ing/Media and Diversity 

5 sp  Ethnicity and the challenge of Diversity in Foreign Reporting 5 sp 

 Foreign Reporting in Practice  5 sp  Foreign Reporting in Practice 5 sp 

 Kandidatavhandling     
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 Kandidatseminarium 4 sp  Kandidatseminarium  4 sp 

 Kandidatavhandling 6 sp  Kandidatavhandling  6 sp 

 Metodstudier     

 Samhällsvetenskapernas meto-
dologi 

5 sp  Vetenskapsteori 
Forskningsmetodik I 

3 sp 
3 sp 

 Introduktion till statistik 5 sp  Grundkurs i statistik del I (och del II) 4 sp + (4 
sp) 

 Datainsamling och multivariat 
analys 

5 sp  Forskningsmetodik IIa 4 sp 

 Forskningsmetodik med kvalita-
tiv ansats 

5 sp  Kvalitativa forskningsmetoder, del I eller annan kurs på universitetsnivå med 
motsvarande innehåll. 

4 sp 

 Metoder i journalistik- och kom-
munikationsforskning 

 
5 sp 

 Metoder i medie- och journalistikforskning  
3 sp 

 En valfri kurs ur metodkorgen 5 sp  En valfri kurs ur metodkorgen 5 sp 

 Arbetslivsorientering + förbe-
redelse för sakkunniguppdrag 
10 sp 

    

 Praktik 10 sp   Ä4 Praktik 5 sp 

 Övriga studier 15 sp     

 Språk 
3 sp modersmål (skolbildnings-
språk) 
3 sp andra inhemska 
(finska/svenska) 
4 sp i ett främmande språk 

10 sp  Modersmål: muntlig 2 sp + skriftlig 3 sp 
Muntlig och skriftlig finska 4 sp  
Engelska 3 sp 

 

 Akademiska färdigheter I (IKT, 
ISP och studieteknik) 

5 sp  SP 2 a IKT-körkort 3 sp 
ISP 

 

 Valbara studier  45 sp    



  10(27) 
  
 
 

 

  
 

 Motsvarighetstabell för dem 
som följer de gamla kursford-
ringarna 

   19.5.2017 JS  

      

 Gamla kandidatprogrammet   JK-KSV 2017–2020  

 SP1 Vetenskapsteori 3 sp  Samhällsvetenskapernas metodologi 5 sp 

 SP 2a IKT-körkort   Akademiska färdigheter I 5 sp 

 SP2b Infokomp. Och ref.hante-
ring 

2 sp  Akademiska färdigheter II 5 sp 

 SP3 Grundkurs i statistik, del 1 
SP3 Grundkurs i statistik, del 2 

4 sp + 
4 sp 

 Introduktion till statistik 5 sp 

      

 SP4 Politiska och rättsliga struk-
turer i Finland 

5 sp  Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i Finland 5 sp 

 ISP – individuell studieplanering 2 sp  Akademiska färdigheter I och II 5 sp + 5 sp 

 Grundstudier  25 sp    

 G1 Introduktion till journalistik 
och etik 

5 sp  Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk 5 sp 

 G2 Mediejuridik 5 sp  Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp 

 G3 Mediehistoria och kommuni-
kationsteori 

5 sp  Studieavsnittet kan avläggas genom en valfri kurs i JK-KSV. 5 sp 

 G4 Medieforskning, journalistik-
kritik och vetenskapligt skri-
vande 

4 + 1 
sp 

 Kommunikationsteori, journalistikforskning och mediekritik 5 sp 

 G5 Medier, kommunikation och 
genus 

5 sp  Genus, journalistik och kommunikation I 5 sp 

 Mediespråk  10 sp    

 Mediespråk 1 Språkriktighet och 
skrivövningar 

5 sp  Nyhetsspråk och språkriktighet 5 sp 

 Mediespråk 2 Stilistik och genrer 5 sp  Stilistik, genrer och opinionsjournalistik 5 sp 

 Ä1 Research, nyheter och inter-
vju 

5 sp  Research, nyheter och intervju 5 sp 
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 Ä2 Journalistikens uttrycksfor-
mer 

a) Visuell journalistik 4 sp 
b) Radio 3 sp 
c) Radio och tv 4 sp eller 
d) Textredigering och lay-

out 4 sp 

11 sp  Visuellt berättande  
Radio- och tv-journalistik 
Redigering och layout 

5 sp 
5 sp 
5 sp 

 Ä3 Journalistiskt arbete i multi-
medial miljö 

10 sp  Journalistiskt arbete i multimedial miljö 10 sp 

 Ä4 Praktik 5 sp  Arbetslivsorientering (praktik) och förberedelse för sakkunniguppdrag 5 sp + 5 sp 

 Biämnen 60 sp eller 25 sp + 
25 sp 

    

      

    Organisaatioiden viestintä (på finska)  

    Globaali media ja journalismi (på engelska)  

    Övriga studier i journalistik  

    Övriga studier i kommunikation  

 Foreign Reporting   Foreign Reporting 15(–30) sp 

 Media Landscapes in Transition   Media Landscapes and Journalism in Transition 5 sp 

 Ethnicity and the challenge of 
Diversity in Foreign Reporting 

  Ethnicity and the challenge of Diversity in Foreign Reporting/Media and Diver-
sity  

5 sp 

 Foreign Reporting in Practice   Foreign Reporting in Practice 5 sp 

 Kandidatseminarium och kan-
didatavhandling 

10 sp  Kandidatseminarium och kandidatavhandling 10 sp 

 F2 Kandidatseminarium 4 sp  Kandidatseminarium  4 sp 

 F3 Kandidatavhandling 6 sp  Kandidatavhandling  6 sp 

 Metodstudier     

 F1 Forskningsmetodik 10 sp    

 Vetenskapsteori 
Forskningsmetodik I 

3 sp 
3 sp 

 Samhällsvetenskapernas metodologi  
 

5 sp 

 Forskningsmetodik II a 4 sp  Datainsamling och multivariat analys  5 sp 

 Grundkurs i statistik del I (och 
del II) 

4 sp + 
(4 sp) 

 Introduktion till statistik 5 sp 

  4 sp  Forskningsmetodik med kvalitativ ansats  5 sp 
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 Metoder i medie- och journa-
listikforskning 

 
3 sp 

 Metoder i journalistik- och kommunikationsforskning   
5 sp 

      

      

      

    Övriga studier 15 sp  

 Engelska  3 sp  Annat främmande språk 4 sp 

 Muntlig färdighet i modersmålet 
(sv) 
Skriftlig färdighet i modersmålet 
(sv) 

2 sp 
3 sp 

 Modersmål 3 sp 

 Muntlig och skriftlig finska 4 sp  Andra inhemska språket (fi) 3 sp 

    Akademiska färdigheter I (IKT, ISP och studieteknik) 5 sp 

    Valbara studier  45 sp 
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Motsvarighetstabell: Socialpsykologi 

Programmet 2017-2018  Kursfordringar 2016-2017 och tidigare  

I GRUNDSTUDIERNA (OB-
LIG.) 

   

Introduktion till socialpsykologi 5 sp Introduktion till socialpsykologi för huvudäm-
nesstuderande/för biämnesstud. 

5 sp 

I ÄMNESSTUDIERNA (OB-
LIG.) 

45 
sp 

  

Gruppdynamik och interaktion i 
smågrupper 

5 sp Psychology of leadership/Social kognition 
och attityder/Person, situation och beteende 

5 sp 

Social identitet och social inter-
aktion mellan grupper 

5 sp Social identitet och social interaktion i och 
mellan grupper I 

5 sp 

Arbets- och organisationspsy-
kologi I: En introduktion 

5 sp Arbets- och organisationspsykologi 5 sp 

Barnpsykologi i familjekontext 5 sp Identitet, social utveckling och emotioner I 5 sp 

Metodologisk workshop 5 sp Metodologisk workshop 5 sp 

Proseminarium 5 sp Proseminarium 5 sp 

Socpsyks och psyks paradigm: 
klassiska och aktuella forsk-
ningstrad. 

5 sp Socialpsykologins och psykologins klas-
siska traditioner/Klassikerkursen 

5 sp 

Kandidatseminarium och kan-
didatavhandling 

4 + 
6 sp 

Kandidatseminarium 
Kandidatavhandling 

4 sp 
6 sp 

I ÄMNESSTUDIERNA (VAL-
BAR) 

5 sp   

Political opinion 5 sp Moralpsykologi 5 sp 

Projektkurs 5 sp Valbar kurs inom socialpsykologin 5 sp 

Attachment: theory, methods 
and intervention 

5 sp Attachment: theory, methods and interven-
tion 

5 sp 

Samhällsvetenskapernas 
klassiker 

5 sp Klassikerkursen 5 sp 
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Motsvarighetstabell för socialpsykologin (för studenter som övergår till det nya programmet), dvs tabell över på vilket sätt gamla 
studieperioder kan ersätta de nya studieavsnitten för studenter med socialpsykologi som huvudämne/inriktning: 
 
Metodstudier för den som har socialpsykologi som inriktning i KSV 

Samhällsvetenskapernas metodologi 5 sp Vetenskapsteori 
Forskningsmetodik I 

3 sp 
3 sp 

Introduktion till statistik 5 sp Grundkurs i statistik, del 1 4 sp 

Datainsamling och multivariat analys 5 sp Forskningsmetodik II a 4 sp 

Forskningsmetodik med kvalitativ an-
sats 

5 sp Kvalitativa forskningsmetoder a 4 sp 

Övningar i kvalitativa metoder, 
socpsyk. 

5 sp Kvalitativa forskningsmetoder b 4 sp 

Övningar i kvantitativa metoder 5 sp Motsvarande kurs på universitets-
nivå 

5 sp 

 
Obs! Övriga kurser inom Socpsyk 11 kan också komma i fråga som ersättande kurser, men för tillfället utreds om sådana kurser som flyttats 
upp till magisternivån och som tidigare funnits på kandidatnivån möjligen kan godkännas som färdigt avlagda för magisternivån. Därför nämns 
inte dessa kurser i tabellen. 
 
  

Studier om ett centralt soci-
alpsykologiskt forskningsom-
råde 

5 sp Seminar on acculturation, predjudice and 
ethnic identity/Person, situation och be-
teende/Social kognition och attityder/Psy-
chology of leadership 

5 sp 
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Motsvarighetstabell: Statskunskap med förvaltning 
 

Kursstruktur – Vt 2017 Motsvaras i KSV av 

Grundstudier:  

STATSK 1 Statskunskapens grunder 5 sp Introduktion till statskunskap med förvaltning 5 sp 

STATSK 2 Förvaltningspolitik – strukturer och processer 5 sp Förvaltningspolitik – strukturer och processer 5 sp 

STATSK 3 Organisationernas politiska inflytande 5 sp Samverkan och interaktion i politiken 5 sp 

STATSK 4 Jämförande politik och förvaltning 5 sp Jämförande politik och förvaltning - Globala perspektiv 5 sp 

STATSK 5 Demokrati och politiskt deltagande 5 sp Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp 

Ämnesstudier  

STATSK 6 Statsvetenskapliga analysmetoder* (6a + 6b) 8 sp Statsvetenskapliga analysmetoder I och II 10 sp (5+5) 

STATSK 7 Forskningsmetodik I* 4 sp Samhällsvetenskapernas metodologi  

STATSK 8 Political Opinion* 5 sp Political Opinion 5 sp 

STATSK 9 Förvaltnings- och organisationsteori* 4 sp Organisation och omvärld 5sp 

STATSK 10 Forskningsmetodik II a. Analys av kvantitativ data* 5 sp Datainsamling och multivariat analys 

STATSK 11 Politics Online 5 sp Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp eller Samhällsvetenskapens klassi-
ker 5 sp 

STATSK 12 Political Communication 5 sp Samverkan och interaktion i politiken 5 sp 

STATSK 13 Utvärdering i offentliga sektorn 5 sp Välfärdens styrningsformer 5 sp 

STATSK 14 Politiska överväganden och beslut 5 sp Organisation och omvärld 5sp 

STATSK 15 Välfärdsservicens organisationsformer 5 sp Välfärdens styrningsformer 5 sp 

STATSK 16 Miljöförvaltning och - planering 5 sp Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp eller Samhällsvetenskapens klassi-
ker 5 sp 

STATSK 17 Miljöpolitik 5 sp Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp eller Samhällsvetenskapens klassi-
ker 5 sp 

STATSK 18 Genus och politik 5 sp Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp eller Samhällsvetenskapens klassi-
ker 5 sp 

STATSK 19 Borders of Europe: EU Integration and Beyond 5 sp Aktuella frågor i politikens organisering 5 sp eller Samhällsvetenskapens klassi-
ker 5 sp 

STATSK 20 Communication Governance 5 sp Samverkan och interaktion i politiken 5 sp 

STATSK 21 Projektledning i offentlig miljö 5 sp Offentlig förnyelse: projektdrivna innovationer i offentlig miljö 5 sp 

STATSK 22 Kandidatseminarium* 4 sp Kandidatseminarium och kandidatavhandling 6+4 sp 

STATSK 23 Kandidatavhandling* 6 sp Kandidatseminarium och kandidatavhandling 6+4 sp 
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Praktik 5 sp Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag 10 sp 
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Övergångstabell för studier i sociologi samt metodstudier (som ingått i ämnesstudierna) för den som följer gamla kursfordringar 
(läsåret 2017-2018) 

1a Introduktion till sociologin 5 sp  Introduktion till sociologin 5 sp 

1b Studiecirklar i sociologi 5 sp  Studiecirklar i sociologi 5 sp 

2 Sociologins nyckelbegrepp 5 sp  Sociologins nyckelbegrepp* 5 sp 

3 Sociologisk forskning 5 sp  Sociologisk forskning* 5 sp 

4 Introduktion till socialantropo-
login 

5 sp  Introduktion till socialantropologin 5 sp 

5 Forskningsmetodik I 3 sp  Samhällsvetenskapernas metodologi 5 sp 

6 Sociologins klassiker 5 sp  Samhällsvetenskapernas klassiker 5 sp 

7.1 Forskningsmetodik II a 3 sp  Datainsamling och multivariat analys 5 sp 

7.2a. Kvalitativa forskningsme-
toder, del I 

4 sp  Forskningsmetodik med kvalitativ ansats 5 sp 

7.2b. Kvalitativa forskningsme-
toder, del II 

4 sp  Övningar i kvalitativa forskningsmetoder, sociologi 5 sp 

8.11 Introduktion till etniska rela-
tioner 

5 sp  Introduktion till etniska relationer 5 sp 

8.12 Nationalism och nationella 
minoriteter 

5 sp  Nationalism och nationella minoriteter * 5 sp 

8.13 Invandring och migration 5 sp  Invandring och migration * 5 sp 

8.2 Introduktion till genusstudier 5 sp  Genus i samhället I 5 sp 

8.4 Kriminologi och gränsöver-
skridande beteende 

5 sp  Kriminologi och gränsöverskridande beteende 5 sp 

8.7 Kultursociologi 5 sp  Kultursociologi * 5 sp 

8 Sociologins övriga delområ-
den) 

  Se separata instruktioner nedan  

9 Proseminarium 5 sp  Skrivkurs i sociologi 5 sp 

10a De sociologiska teorierna 
och samhällsutvecklingen 

5 sp  Sociologisk teori 5 sp 

10b Moderna sociologiska teo-
rier 

5p  Moderna sociologiska teorier* 5 sp 

11 Kandidatseminarium 
12 Kandidatavhandling 

4 sp 
6 sp 

 Kandidatavhandling med kandidat-seminarium i sociologi 10 sp (4 + 6)  
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Förklaringar: 
Tabellen kan läsas i båda riktningarna. De nya kurserna ersätter de gamla och om en student går över till det nya systemet ersätter de gamla 
kurserna de nya. Ett undantag utgörs av Sociologi 5 Forskningsmetodik I (3 sp)  som är utbytbar till Samhällsvetenskapernas metodologi (5 
sp) endast tillsammans med Vetenskapsteori (3 sp) (omvänt ersätter Samhällsvetenskapernas metodologi både Forskningsmetodik 1 och 
Vetenskapsteori). 
Tecknet * i tabellen betecknar studieavsnitt som inte längre kan avläggas som föreläsningskurser men som kan avläggas antingen genom 
boktent eller med essäer (Sociologisk forskning) eller bokcirkel (Moderna sociologiska teorier). Sociologilärarna bör kontaktas före anmälan till 
tentamen eller avläggande av dessa studieavsnitt.  
Följande Sociologi 8-kurser utgår och kan inte längre avläggas.  
71883 SOCIOL 8.1 Familjesociologi, 5 sp  
71878 SOCIOL 8.3 Arbetssociologi, 5 sp  
71825 SOCIOL 8.19 Postkoloniala teorier, 5 sp  
71784 SOCIOL 8.5 Hälsosociologi, 5 sp  
71825 SOCIOL 8.17 Stadens sociologi, 5 sp  
 
Studenterna rekommenderas att istället för dessa avlägga någon av de följande kurserna.  
 
Introduktion till genusstudier, 5 sp  
Kriminologi och gränsöverskridande beteende, 5 sp  
Kultursociologi, 5 sp  
Introduktion till etniska relationer, 5 sp  
Nationalism och nationella minoriteter, 5 sp  
Invandring och migration, 5 sp  
Introduktion till socialantropologin, 5 sp 
Valbar tematisk kurs i sociologi (5 sp)  
SOCIOL 10b Moderna sociologiska teorier är inte längre obligatoriskt för studenterna som följer de gamla kursfordringarna; dessa studenter 
kan istället för detta studieavsnitt också avlägga något av de åtta ovannämnda studieavsnitten.  
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Motsvarighetstabell: Rättsvetenskap 

TIDIGARE KURS  KURS I KSV  Kommentar 

 SP  SP  

     

RV 1: Den offentliga rättens grunder 5 Introduktion till den offentliga rätten 5  

RV 2: Kommunalrätt 5  Kommunalrätt 5  

RV 3: Miljörätt 5 INGEN MOTSVARIGHET  Kursen utgår från ämnet. Undervisning eller tenta-
men  

    ordnas inte från och med 1.8.2017.  

RV 4: Mediejuridik 5 Medie- och offentlighetsjuridik 5  

RV 5: Socialrätt I 5 Socialrätt I 5  

RV 6: Socialförsäkringsrätt 5 Socialförsäkringsrätt I 5  

RV 7: Familjerätt I 5 Familjerätt I 5  

RV 8: Socialrätt II 5-10 Socialrätt II a 5  

(Ny kurs)  Socialrätt II b 5  

RV 9: Socialförsäkringsrätt II 5-10 Socialförsäkringsrätt II 5 Förr: 5 eller 10 sp. I KSV: bara 5 sp. (förorsakar ej 
problem) 

RV 10: Familjerätt II 5 Familjerätt II 5  

RV 11: Straffrätt 5 Straffrätt 5  

RV 12: Migrationsrätt 5 Migrationsrätt  5  

RV 13: Offentlig rätt, fortsättningskurs 5-10 Offentlig rätt, fortsättningskurs, del 1 5  

(Ny kurs)  Offentlig rätt, fortsättningskurs, del 2 5  

RV 14: Arbetsrätt 6 Arbetsrätt 6  

RV 15: Mänskliga rättigheter 5-10 Mänskliga rättigheter 5  

(Ny kurs)  Sociala mänskliga rättigheter 5  

RV 18: Proseminarium 5 INGÅR I METODSTUDIERNA (NE-
DAN) 

  

RV 21: Internationell rätt  4 Internationell rätt 5  
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RV 22: Grunderna för int. mänskl. rättig-
heter 

5 INGEN MOTSVARIGHET  Kursen utgår från RV. Ingick i samhällsvet. biämnet. 

    Utgår också från sociol. och statsk.  

RV 20: Övriga studier 5 Övriga studier i rättsvetenskap 5  

RV 19: Kandidatavhandling 6 Kandidatseminarium och avhandling 10  

Ny kurs  Specialiseringskurs (God förvaltning) 5  

     

  Metodstudier:   

Ny kurs  Rättsvetenskaplig metod 5  

RV 18: Proseminarium 5 Rättsvetenskaplig metod 2 (prosemi) 5  

FM I + II a 8 Övriga metodstudier: som inom pro-
grammet 

20  

     

     

     

     

 
KOMMENTARER: 

1) Följande kurser utgår helt ur ämnet: Nuvarande RV 3: ”Miljörätt” och RV 22: ”Grunder för internationella mänskliga rättigheter i 

mångkulturella samhällen”. 

2) RV 3 Miljörätt kommer inte att kunna avläggas från och med ht 2017. Studerande som har Miljöblocket på hälft och behöver kursen i 

Miljörätt kan avlägga kursen Offentlig rätt, fortsättningskurs del 2 med något anpassad kurslitteratur (enligt överenskommelse med 

läraren). 

3) RV 22 kan ersättas med någon annan kurs som kan ingå i det samhällsvetenskapliga biämnet. Den som uttrycligen önskar ersätta RV 

22 med en juridisk kurs kan i stället avlägga kursen Mänskliga rättigheter, förutsatt att denna kurs inte avlagts tidigare. Ifall kursen 

Mänskliga rättigheter redan avlagts, kan den som önskar ersätta RV 22 avlägga kursen Sociala mänskliga rättigheter, förutsatt att 

denna kurs inte avlagts tidigare. 

4) Den nya kursen Rättsvetenskaplig metod 1 är inte obligatorisk för dem som avlägger RV som huvudämne enligt det gamla systemet, 

men den rekommenderas både för huvudämnesstuderande och för studerande som avlägger RV som stort biämne i det gamla syste-

met. Kursen kan härvid räknas in i ämnet som en kurs inom ämnesstudierna. Kursen rekommenderas att avläggas före Rättsveten-

skaplig metod 2 (proseminarium), som är obligatorisk både i det gamla och det nya systemet; därtill obligatorisk i det gamla systemet 

för dem som avlägger RV som stort biämne. 
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Motsvarighetstabell: Rättsvetenskap 

KURS I KSV SP TIDIGARE KURS SP Kommentarer 

     

     

Introduktion till den offentliga rätten 5 RV 1 Den offentliga rättens grunder 5 Introduktionskurs 

Kommunalrätt 5 RV 2: Kommunalrätt   

Offentlig rätt, fortsättningskurs, del 1 5 RV 13: Offentlig rätt, fortsättnings-
kurs 

5-10  

Offentlig rätt, fortsättningskurs, del 2 5 NY KURS (se kommentar)  Den nya kursen motsvarar del 2 av 10 sp versionen av RV 13 

Medie- och offentlighetsjuridik 5 RV 4: Mediejuridik 5  

Socialrätt I 5 RV 5: Socialrätt I 5  

Socialrätt II a 5 RV 8: Socialrätt II (inriktningsalt. I) 5 Socialrätt II har varit uppdelad i 2 inriktningsalt., 5+5 sp 

Socialrätt II b 5 RV 8: Socialrätt II (inriktningsalt. II) 5  

Socialförsäkringsrätt I 5 RV 6: Socialförsäkringsrätt I 5  

Socialförsäkringsrätt II 5 RV 10: Socialförsäkringsrätt II  5-10 RV 10 har haft 2 inriktningsalternativ (5+5 sp). Nu bara ett. 

Familjerätt I 5 RV 7: Familjerätt I 5  

Familjerätt II 5 RV 9: Familjerätt II   

Migrationsrätt 5 RV 12: Migrationsrätt 5  

Mänskliga rättigheter 5  RV 15: Mänskliga rättigheter 5-10  

Sociala mänskliga rättigheter 5 NY KURS (se kommentar)  Den nya kursen motsvarar del II av 10 sp versionen av RV 15. 

    Del II har haft 2 inrikningsalternativ. Det ena slopas. 

Straffrätt 5 RV 11: Straffrätt 5  

Arbetsrätt 6 RV 14: Arbetsrätt 6  

Internationell rätt 5 RV 21: Internationell rätt 4  

Övriga studier i rättsvetenskap 5 RV 20: Studier i rättsvetenskap 5  

UTGÅR UR ÄMNET  RV 22: Grunderna för internationella 
mänskliga rättigheter i ett mångkultu-
rellt samhälle 

5 Har varit en samarbetskurs mellan RV, sociol och statsk. Har  
Ingått i det samhällsvetenskapliga biämnet. 

UTGÅR UR ÄMNET  RV 3: Miljörätt  5  Har ingått i det s.k. miljöblocket. 
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Kandidatseminarium och avhandling 10  RV 19: Kandidatavhandling 6  

Specialiseringskurs (God förvalt-
ning) 

5 NY KURS   

     

Metodstudier:     

Rättsvetenskaplig metod 1 5 NY KURS   

Rättsvetenskaplig metod 2 (prosemi)  RV 18: Proseminarium 5  

Övriga metodstudier: inom program-
met 

20 FM I & II 8  

 
KOMMENTARER: 

1) Följande kurser utgår helt ur ämnet: Nuvarande RV 3: ”Miljörätt” och RV 22: ”Grunder för internationella mänskliga rättigheter i 

mångkulturella samhällen”. 

2) RV 3 Miljörätt kommer inte att kunna avläggas från och med ht 2017. Studerande som har Miljöblocket på hälft och behöver kursen i 

Miljörätt kan avlägga kursen Offentlig rätt, fortsättningskurs del 2 med något anpassad kurslitteratur (enligt överenskommelse med 

läraren). 

3) RV 22 kan ersättas med någon annan kurs som kan ingå i det samhällsvetenskapliga biämnet. Den som uttrycligen önskar ersätta RV 

22 med en juridisk kurs kan i stället avlägga kursen Mänskliga rättigheter, förutsatt att denna kurs inte avlagts tidigare. Ifall kursen 

Mänskliga rättigheter redan avlagts, kan den som önskar ersätta RV 22 avlägga kursen Sociala mänskliga rättigheter, förutsatt att 

denna kurs inte avlagts tidigare. 

4) Den nya kursen Rättsvetenskaplig metod 1 är inte obligatorisk för dem som avlägger RV som huvudämne enligt det gamla systemet, 

men den rekommenderas både för huvudämnesstuderande och för studerande som avlägger RV som stort biämne i det gamla syste-

met. Kursen kan härvid räknas in i ämnet som en kurs inom ämnesstudierna. Kursen rekommenderas att avläggas före Rättsveten-

skaplig metod 2 (proseminarium), som är obligatorisk både i det gamla och det nya systemet; därtill obligatorisk i det gamla systemet 

för dem som avlägger RV som stort biämne. 
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I. Övergångstabell för huvudämnesstudier i socialt arbete och socialpolitik för den som följer gamla kursfordringar (läsåret 

2017-2018) 

 

Grundstudierna innan ht 2017  Grundstudierna fr.o.m. ht 2017 

S1a Introduktion till socialt arbete 5  Introduktion till socialt arbete 5 

S1b Introduktion till socialpolitiken 5   Introduktion till socialpolitiken5  

S2a Sociala problem och lösningsmodeller 5 Perspektiv på sociala problem 5   

S2b Introduktion till socialt arbete som praktik5 Socialt arbete som praktik 5 

S3 Människan i ett livscykelperspektiv 5 Välfärdsservice i förändring 5  
 
S4 Socialarbetets teoretiska och värdemässiga bas Socialarbetets handlingsmiljöer och handlingsutrymme 5 sp 

S5 Forskningsmetodik I 3 sp Samhällsvetenskapernas metodologi 5 sp 

S6 Socialarbetets specialområden 5sp Aktuella frågor i socialt arbete 5 sp 

S7 Forskningskunskap i socialt arbete 5 Forskning i socialt arbete 5 sp 

S8 Forskningsmetodik II a, 4 sp  Datainsamling och multivariatanalys    5 sp         

 

S8 Forskningsmetodik II b, 6 sp Forskningsmetodik med kvalitativ ansats 5 sp  

 

S9 Interventionsmetoder i socialt arbete 7 sp Teorier, metoder och bemötande i socialt arbete 10 sp  

S10 Handledda praktikstudier 10 sp Verksamhetslagda och handledda praktikstudier i socialt arbete 10sp  

S11 Kandidatseminarium 4 sp Kandidatseminarium och 

S12 Kandidatavhandling 6 sp kandidatavhandling 4 + 6 sp 
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II. Övergångstabell för studenter som väljer att genast övergå till det nya studieprogrammet (KSV), sökmål socialt arbete 

 

Grundstudierna innan ht 2017  Grundstudierna fr.o.m. ht 2017 

S1a Introduktion till socialt arbete 5  Introduktion till socialt arbete 5 

S1b Introduktion till socialpolitiken 5   Introduktion till socialpolitiken5  

S2a Sociala problem och lösningsmodeller 5 Perspektiv på sociala problem 5 

S2bIntroduktion till socialt arbete som praktik5  Socialt arbete som praktik 5 

S3 Människan i ett livscykelperspektiv 5 Välfärdsservice i förändring 5  

S4 Socialarbetets teoretiska och värdemässiga bas Socialarbetets handlingsmiljöer och handlingsutrymme 5 sp 

S5 Forskningsmetodik I 3 sp Samhällsvetenskapernas metodologi 5 sp 

 Vetenskapsteori 3 sp 

 

S6 Socialarbetets specialområden 5sp Aktuella frågor i socialt arbete 5 sp 

S7 Forskningskunskap i socialt arbete 5 Forskning i socialt arbete 5 sp 

S8 Forskningsmetodik II a, 4 sp  Datainsamling och multivariatanalys    5 sp        

 

S8 Forskningsmetodik II b, 6 sp Forskningsmetodik med kvalitativ ansats  

 5sp  

 

S9 Interventionsmetoder i socialt arbete 7 sp Teorier, metoder och bemötande i socialt arbete 10 sp 

 

S10 Handledda praktikstudier 10 sp Verksamhetslagda och handledda praktikstudier i socialt arbete 10sp  

 

S11 Kandidatseminarium 4 sp Kandidatseminarium och 

S12 Kandidatavhandling 6 sp kandidatavhandling 10 sp 
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SOCIALPOLITIK motsvarighetstabell, politices kandidatexamen (prel.vers.19.5.17)   
I: Om studenten övergår till nya strukturen (tillgodoräknande av tidigare biämnesstudier i  Socialpolitik som delar av helheten Social välfärd 
och sociala problem 15sp och/eller helheten Socialpolitik och hållbar utveckling 25sp) 
Övergång från biämnesstudier till helheten Social välfärd och sociala problem 15 sp (I den nya helheten ingår Perspektiv på sociala 
problem, Välfärdsservice i förändring samt Aktuella välfärdspolitiska frågor) 
Avlagd kurs enligt gamla strukturen (alla kurser 5sp)  Omvandlas i nya strukturen till (alla kurser 5sp)  
Perspektiv på sociala problem  => Perspektiv på sociala problem 
Välfärdsservicens utgångspunkter   => Välfärdsservice i förändring 
Specialkurser i socialpolitik    => Aktuella välfärdspolitiska frågor  
 
Övergång från biämnesstudier i socialpolitik till den nya helheten ”Socialpolitik och hållbar utveckling” 25 sp (i helheten ingår Soci-
alpolitikens lokala och globala utmaningar, Makt och socialpolitik, Välfärdens fördelning och effekter samt två valbara teman ur 
”Aktuella välfärdspolitiska frågor”) 
Socialpolitikens nationella och  
internationella utmaningar     => Socialpolitikens lokala och globala utmaningar  
Politiken i socialpolitiken  
eller Specialkurs i socialpolitik  => Makt och socialpolitik 
 
Socialpolitiska fördelningsprocesser och deras effekter  
eller Specialkurs i socialpolitik  =>Välfärdens fördelning och effekter 
 
Teoretiska perspektiv på socialpolitiken, Moderna  
samhällsteorier och samhällsförändringar, 
Introduktion till socialpolitisk forskning,  
Specialkurser i socialpolitik,  
Multi-ethnicity, the social work.., Inequality  
and marginalization, Seminarier i socialpolitik  
eller Vetenskaplig uppsats     => Aktuella välfärdspolitiska frågor (2 valbara) 
 
OBS! Biämnet socialpolitik= max 60 sp, de nya helheterna 15 + 25 sp dvs max 40 sp  
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II: Om studenten följer gamla strukturen läses dessa nya, ersättande kurser  (inom biämnet Socialpolitik, 25 eller 60 sp) 
Litet biämne 25 sp: 
Gamla strukturen (alla kurser 5sp)  Skall läsas istället (nya strukturen alla kurser 5sp) 
Introduktion till socialpolitiken    => Introduktion till socialpolitiken* 
Perspektiv på sociala problem   => Perspektiv på sociala problem* 
Välfärdsservicens utgångspunkter   => Välfärdsservice i förändring 
Socialpolitikens nationella och internationella utmaningar  => Socialpolitikens lokala och globala utmaningar 
Specialkurser i socialpolitik (1 eller 3** valbar)  => Aktuella välfärdspolitiska frågor (1 eller 3**    valbar) 
 
*= För studenter med socialt arbete som huvudämne ingår dessa i huvudämnesstudierna 
** = Studerande i socialt arbete läser 3 valbara kurser, studerande med annat huvudämne läser 1 valbar kurs.  
 
Stort biämne 60sp (inkluderar förutom ovanstående studieavsnitt även följande avsnitt (35 sp): 
Teoretiska perspektiv på socialpolitiken A  => Socialpolitiska klassiker 
Teoretiska perspektiv på socialpolitiken B  => Aktuella välfärdspolitiska frågor (1 valbar) 
Politiken i socialpolitiken    => Makt och socialpolitik   
Socialpolitiska fördelningsprocesser och deras effekter  => Välfärdens fördelning och effekter 
Moderna samhällsteorier och samhällsförändringar => Aktuella välfärdspolitiska frågor (1 valbar) 
Introduktion till socialpolitisk forskning   => Aktuella välfärdspolitiska frågor (1 valbar) 
Specialkurser i socialpolitik (1 valbar)   => Aktuella välfärdspolitiska frågor (1 valbar) 
Multi-ethnicity, social work & welfare state => Migration, welfare states…(magisternivå) eller Aktuella välfärdspolitiska frågor (1 

valbar kurs) 
Inequality and marginalization  => Ojämlikhet och utanförskap (magisternivå) eller Aktuella välfärdspolitiska frågor (1 valbar kurs) 
Seminarier i socialpolitik    => Aktuella välfärdspolitiska frågor (1 valbar)   
Vetenskaplig uppsats    => Aktuella välfärdspolitiska frågor (1 valbar) 
 
***** 
Aktuella välfärdspolitiska frågor, 5 sp inkluderar följande kurser: 
o Alkoholpolitik 
o Familjepolitik 
o Äldrepolitik 
o EU och socialpolitiken 
o Arbetslöshet och aktivering 
o Hälsopolitik 

o Socialpolitiska klassiker 
o Tredje sektorn och välfärdsstaten 
o Övriga teman 1 
o Övriga teman 2 
o Övriga teman 3 
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Övergångstabell för biämnet Etniska relationer för den som följer gamla kursfordringar (läsåret 2017-2018) 

 
 
Förklaringar: 
Så som tidigare kan eventuella andra kurser än de ovan nämnda ingå efter godkännande av den ansvariga läraren. I båda det gamla och det 
nya systemet är enbart kursen Introduktion till etniska relationer obligatorisk. 
 

71877 SOCIOL 8.11 Introduktion till etniska relationer 5 sp  KSV-SL203 Introduktion till etniska relationer 5 sp 

71751 SOCIOL 8.12 Nationalism och nationella minoriteter 5 sp  KSV-ET501 Nationalism och nationella minoriteter * 5 sp 

718007 SOCIOL 8.13 Invandring och migration 5 sp  KSV-ET502 Invandring och migration * 5 sp 

719001 Diasporas, Transnationalism and Refugees 5 sp  Diasporas, Transnationalism and Refugees 5 sp 

715085 Sociologi 8.19 Postkoloniala teorier / Postcolonial 
Gender Theory: Gender and Race  

5 sp  Postkoloniala teorier eller Gender and Race 5 sp 

71773 Socpsyk 3 Social identitet och social interaktion i och 
mellan grupper I 

5 sp  KSV-SP202 Social identitet och social interaktion mellan grupper 5 sp 

71646 RV 12 Migrationsrätt 5 sp  KSV-RV12 Migrationsrätt 5 sp 

71738 RV 15 Mänskliga rättigheter 5 sp  KSV-RV16 Mänskliga rättigheter 5 sp 

715112 Multi-Ethnicity, Social Work and the Welfare State 5 sp  Multi-Ethnicity, Social Work and the Welfare State 5 sp 


