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Sociologi kandidat

Inom utbildningsprogrammet för sociologi vid Luleå tekniska universitet läser 
studenterna antingen en generell utbildning med sociologi som huvudämne eller med en 
av följande inriktningar: (a) inriktning mot personal och arbetsvetenskap, eller (b) 
inriktning mot utredning.

Utbildningen ger studenterna kunskap om samhället och sociala förhållanden för olika 
grupper av människor men också om organisationer. Med utgångspunkt i denna kunskap 
har de bland annat kompetens att belysa/studera personalfrågor, integration, 
jämställdhetsfrågor, kriminalvård eller utbildning och organisationsutveckling i både 
offentlig och privat sektor.

Uppsatsen på kandidatnivå omfattar 15 högskolepoäng (hp) och skrivs under 
vårterminen, av en enskild student. 

Efter kandidatexamen kan de läsa vidare på magisternivå och ta en filosofie magister 
med inriktning utredning eller läsa vidare på masternivå och ta en master i Human 
Resource Management. 

Sociologi – utrednings- och utvärderingsarbete

Under tredje året på sociologiprogrammet kan studenterna välja inriktningen utredning. 
Då läser de en enskild kurs som heter utrednings- och utvärderingsarbete där de gör ett 
utvärderings- eller utredningsarbete, oftast som ett uppdrag från organisationer och 
verksamheter i samhället (bland annat kommunala verksamheter, Länsstyrelsen, polisen, 
ideella föreningar). Dessa studentarbeten har inte har samma teoretiska tyngd som till 
exempel examensarbetet har, vilket innebär att utredningarna och utvärderingarna i stor 
utsträckning utgår från uppdragsgivarnas behov. 

Studentarbetet inom kursen utrednings- och utvärderingsarbete  omfattar 15 hp och 
skrivs under höstterminen, vanligtvis arbetar studenterna i par om två eller tre personer. 

Sociologi – magister utredning 

Efter kandidatexamen kan studenterna läsa vidare på magisternivå och ta en filosofie 
magister med inriktning utredning. Exempelvis kan studenterna belysa/studera 
personalfrågor, integration, jämställdhetsfrågor, kriminalvård eller utbildning och 
organisationsutveckling i både offentlig och privat sektor.

Uppsatsen omfattar 15 hp och skrivs under vårterminen, av en student.

Sociologi – Human Resource Management

Efter kandidatexamen kan studenterna läsa vidare på masternivå och ta en master i 
Human Resource Management. Exempelvis kan studenterna belysa/studera 
personalfrågor, integration, jämställdhetsfrågor, kriminalvård eller utbildning och 
organisationsutveckling i både offentlig och privat sektor.

Uppsatsen omfattar 30 hp och skrivs under vårterminen, av en student. 
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