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Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, socialt arbete: Övergångsschema 2017-2020 

Studieinriktning socialt arbete: Examensfordringarna 
2017-2020 

Socialt arbete som huvudämne: 
Examensfordringarna 2016-2017 

  

Obligatoriska gemensamma studieavsnitt för MSV 
programmet 

 

MSV-405 Vetenskapligt tänkande i 
samhällsvetenskaper, 5 sp 

Om studeranden påbörjat eller avlagt 
magisterseminarie I, 5 sp (eller 
Forskningsplaneringsseminarium  5 sp), kan 
studieavsnittet ersättas med vilken som helst 
studieavsnitt på fördjupad nivå inom MSV 
programmet 

MSV-301 Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i 
norden, 5 sp 
 

Om studeranden påbörjat eller avlagt 
magisterseminarie I, 5 sp (eller 
forskningsplaneringsseminarium  5 sp), kan 
studieavsnittet ersättas med vilken som helst 
studieavsnitt på fördjupad nivå inom MSV 
programmet 

Obligatoriska studier 50 sp Fördjupade studier inom socialt arbete 2016-2017 

MSV-SA310 Magisterseminarium I 5 sp 73273 Forskningseminarium I  (Tutkimusseminaari I) 
5 sp 

MSV-SA311 Magisterseminarium II 5 sp 73274 Forskningsseminarium II  (Tutkimusseminaari 
II) 5 sp 

MSV-401 Fördjupade metodstudier, 5 sp 732660 Metodologisk essä (Metodologinen essee) 5 
sp 

Valbara metodstudier som stöder gradun, 5 sp  73376 Kvalitativa forskningsmetoder II 
(Sosiaalitutkimuksen laadulliset menetelmät II)  5 sp  
 

MSV-800 Pro gradu avhandling 30 sp   744130 Socialt arbete. Pro gradu -avhandling 40 sp 
 

Fördjupade studier inom vetenskapsområdet, 30 sp 
(alla obligatoriska): 

 

MSV-SA301 Intersektionalitet i socialt arbete, 5 sp 733690 Expertis i socialt arbete och 
arbetsidentiteters konstruktion (Sosiaalityön 
asiantuntijuus ja työidentiteetin rakentuminen) 5 sp 

MSV-SA302 Ojämlikhet och utanförskap, 5 sp 733064 Socialarbetets historia och skapande av 
nutiden (Sosiaalityön historia ja nykyisyyden 
rakentaminen) 5 sp 

MSV-SA303 Migration, Welfare States and Institutional 
Practices, 5 sp 

733770 Globala och lokala dimensioner av socialt 
arbete (Sosiaalityön globaalit ja lokaalit 
toimintaympäristöt) 5 sp 

MSV-SA305 Ledarskap inom social- och hälsovården, 5 
sp  

73265 Ledarskap inom det sociala området 
(Sosiaalialan johtaminen) 5 sp 

MSV-SA304 Socialarbetets påverkningsmöjligheter och 
effekter, 5 sp 

733800 Praktikforskning i socialt arbete (P5) 
(Sosiaalityön käytäntötutkimus) (K5) 15 sp* 
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MSV-SA306 Praktikforskning I, 5 sp 
 

733800 Praktikforskning i socialt arbete (P5) 
(Sosiaalityön käytäntötutkimus) (K5) 15 sp* 

Arbetslivsorientering (10 sp): MSV-SA306 
Praktikforskning II, 5 sp 

733800 Praktikforskning i socialt arbete (P5) 
(Sosiaalityön käytäntötutkimus) (K5) 15 sp* 

Arbetslivsorientering (10 sp): MSV-SA602 
Mångfacetterat samarbete inom social- och 
hälsovården, 5 sp 

733680 Mångfasetterad praktik i socialt arbete (P4) 
(Moninäkökulmainen sosiaalityön käytäntö (K4)), 5 
sp 

 

Fördjupade studier enligt examensfordringarna 2016-2017 
 

*733800 Praktikforskning i socialt arbete (P5) (Sosiaalityön käytäntötutkimus) (K5) 15 sp = 

MSV-SA304 Socialarbetets påverkningsmöjligheter och effekter (5 sp); MSV-SA306 Praktikforskning I (5 sp); 

och Arbetslivsorientering: MSV-SA306 Praktikforskning II (5 sp). 


