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Studentens personnummer Studentens efternamn Studentens förnamn Betyg på kurs/delprov (se nedan) 
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Studentens personnummer Studentens efternamn Studentens förnamn Betyg på kurs/delprov (se nedan) 
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G U 
 
 
 

SOPA11 Socialt arbete som ämne och profession, 30 hp 
   0601 
   0602 
   0603 

10 hp Människors levnadsvillkor, behov och rättigheter 
10 hp Socialt arbete som forskningsområde 
10 hp Socialt arbete som profession 

 
 

SOPA21 Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 hp 
  _ 0601 12 hp Individ och samhälle 

  _ 0602 12 hp Politik, ekonomi och samhälle 

  _ 0603 6 hp Samhällsvetenskapliga tolkningar 

 
 

SOPA31 Juridik i socialt arbete 1, 15 hp 
   0601 15 hp Juridik i socialt arbete 1 

 
 
 

SOPA32 Juridik i socialt arbete 2, 15 hp 
   0601 15 hp Juridik i socialt arbete 2 

 
 
 

SOPA43 Perspektiv på sociala problem och interventioner, 15 hp 
   1201 15 hp Soc arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner 

 
SOPA44 Kommunikation och handling i socialt arbete, 15 hp 

 

   1201 15 hp Kommunikation och handling i socialt arbete 

 
Examinationsdatum Examinators underskrift, 

v g vänd! 

Inlämnas till Socialhögskolan, Magnus Bjager (Lund)/ Carina Olsson (Helsingborg) 
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SOPA61 Det sociala arbetets organisering, 7 hp 
   0601 7 hp Det sociala arbetets organisering 

 
 

SOPA62 Kunskapsproduktion i socialt arbete, 8 hp 
   0601 8 hp Kunskapsproduktion i socialt arbete 

 
SOPA63 Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp 

   0601 15 hp Självständigt arbete (examensarbete) 
 

SOPM11 Socialt arbete med inriktning på funktionsförmåga och funktionshinder, 15 hp 
   1201 15 hp Soc arbete med inr på funktionsförmåga och funktionshinder 

 
 

SOPM02 Socialt arbete med barn och unga, 15 hp 
 

   1701 15 hp Socialt arbete med barn och unga 
 

SOPM03 Socialt arbete med inriktning på familjer, 15 hp 
 

   1701 15 hp Socialt arbete med inriktning på familjer 
 

SOPM04 Socialt arbete med mobilisering och entreprenörskap, 15 hp 
 

   1701 15 hp Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap 
 

SOPM15 Socialt arbete med äldre, 15 hp 
   1701 15 hp Socialt arbete med äldre 

 

SOPM16 Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik, 15 hp 
 

   1201 15 hp Socialt arbete med missbruk och beroendeproblematik 
 

SOPM17 Socialpolitik i Europa, 15 hp 
 

   1101 15 hp Socialpolitik i Europa 
 

SOPM20 Professionellt socialt arbete, 15 hp 
 

   0601 15 hp Professionellt socialt arbete 
 
 
 
 
 
 

  

Examinators underskrift Datum 
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