Kandidatprogram i kriminologi
– programanvisning till VT2023
Du anmäler dig till dina kurser på Antagning.se.

Programmets upplägg
Termin 1
SOCA74 Sociologi: Kriminologi, 30 hp.

Termin 2
RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs, 30 hp.

Termin 3
SOCA83 Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp eller
RÄSA23 Rättssociologi: Rättssociologisk fortsättningskurs, 30 hp.

Termin 4
RÄSA34 Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, 15 hp samt
valbar kurs som ger breddning inom det kriminologiska intresseområdet, 15
hp.

Termin 5
KRIA36 Kriminologi: Arbetslivspraktik, 30 hp eller
utlandsstudier 30 hp eller valfri kurs (valfritt ämne) 30 hp.

Termin 6
Kandidatkurs 30 hp inom huvudområdet för kandidatexamen (rättssociologi
eller sociologi).

Utbud av programkurser VT2023
Information inför termin 2
Du som läser termin 1 på programmet HT22 blir gruppanmäld till kursen
RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs, 30 hp. Du är skyldig att själv kontrollera att

denna anmälan finns i god tid innan anmälningstidens utgång. Finns den inte
måste du själv anmäla dig.

Information inför termin 4
Du som läser termin 3 på programmet HT22 blir gruppanmäld till kursen
RÄSA34 Rättssociologi: Straffrätt för samhällsvetare, 15 hp. Du är skyldig att
själv kontrollera att denna anmälan finns i god tid innan anmälningstidens
utgång. Finns den inte måste du själv anmäla dig.
Resterande 15 hp: Du anmäler dig själv till resterande 15 hp för breddning
inom det kriminologiska intresseområdet (det kan till exempel vara en kurs i
socialt arbete, psykologi eller genusvetenskap som ger perspektiv på det
kriminologiska fältet). Dessa kurser måste godkännas av programledningen.
Vidare information om dessa valbara kurser ges vid ett informationsmöte, samt
skriftligen från programmet.
Tänk på att anmälan till kurserna ska ligga inom programmet (om du söker
kurser på LU)!

Information inför termin 6
Du som läser termin 5 på programmet HT22 ska anmäla dig till Kandidatkursen
inom huvudområdet för den kandidatexamen du har valt och är behörig till
(rättssociologi eller sociologi):
• RÄSK02 Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 hp
(anmälningskod: LU-64402) eller
• Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats
(kurspaket 1; PSO01), 30 hp (anmälningskod: LU-65612).
Tänk på att anmälan till kurserna ska ligga inom programmet!

Endast 30 hp/termin
Observera att du endast kan antas till 30 högskolepoäng per termin inom ditt
program. Vill du antas till sammanlagt 45 högskolepoäng ska du söka
resterande 15 högskolepoäng som fristående kurs/kurser.

Studieuppehåll

Ansökan om studieuppehåll sker via blankett och lämnas in till
studievägledaren för programmet – se
https://www.soclaw.lu.se/utbildning/studieinformation/blanketter

