Kandidatprogram i personal- och
arbetslivsfrågor – programanvisning till
VT2023
Sista kull för programmet antogs HT2020, så för VT2023 är endast antagning
till termin 6 aktuell. Du anmäler dig till dina kurser på Antagning.se.

Programmets upplägg
Termin 1
PEAB01 Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp
PEAB12 Psykologi: Introduktion till psykologi, 15 hp

Termin 2
PEAB03 Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, 15 hp
PEAB04 Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs, 15 hp

Termin 3
PEAB05 Handelsrätt: Personal- och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontext, 15
hp
plus någon av 15 hp kurserna:
•
•
•

PEAB06 Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande
forskningsmetodik
PEAB07 Pedagogik: Ämnesfördjupning och grundläggande
forskningsmetodik
PEAB08 Psykologi: Ämnesfördjupning och grundläggande
forskningsmetodik

Termin 4
Påbyggnadsdel - fördjupningskurs/kurser i huvudområdet, 30 hp (psykologi,
arbetsrätt, sociologi eller pedagogik)

Termin 5
Påbyggnadsdel - Kandidatkurs i det valda huvudområdet, 30 hp:

•
•
•
•

PSO01 Sociologi: Fördjupning i teori och metod med kandidatuppsats
(kurspaket), 30 hp (Anm kod: LU-25809)
PEDK21 Pedagogik: Arbetslivspedagogik – kandidatkurs, 30 hp
PSYK11 Kandidatkurs i psykologi, 30 hp
HARH06 Arbetsrätten i metod och tillämpning, 15 hp +
HARH16 Kandidatuppsats – arbetsrätt, 15 hp

Termin 6 (Kull HT2020)
Valfria kurser, 30 hp
(Filosofie kandidatexamen 180 hp inom programområdet består av kurserna
PEAB01, PEAB12, PEAB03, PEAB04, PEAB05 och PEAB06/07/08 (totalt 90 hp),
och en påbyggnadsdel om 60 hp samt 30 hp ”valfria kurser”)

Utbud av programkurser VT2023
Information inför termin 6
Du som läser på termin 5 ska anmäla dig till ”valfria” kurser om 30 hp. Om du
kan få en plats eller inte avgörs i samband med urvalet (om urval måste ske
baseras detta på antalet avklarade poäng inom programmet).
Tänk på att de valfria kurserna inte får överlappa/ha samma innehåll som
någon annan kurs du har läst inom programmet (kontrollera kursplan och
litteraturlista för den valfria kursen). Du bör även kunna motivera för dig själv
varför du vill ha med kursen/kurserna i din PA-examen och hur den kan
kopplas till PA-området. Se även information på programmets Canvassida
(https://canvas.education.lu.se/courses/14127).
Det finns också möjlighet att göra praktik inom programmet denna termin.
Mer information om detta hittar du på
https://www.soc.lu.se/utbildning/kandidatprogram/personal-ocharbetslivsfragor-kandprogr-180hp/programstruktur-oversikt/praktik-pakandidatprogrammet.
För dig som har inriktning mot arbetsrätt, psykologi eller sociologi finns även
kursen SOCB52 Sociologi: Organisation, ledning och lärande i ett teoretiskt
perspektiv, 15 hp, vilken ges under första halvan av terminen och då kan
kombineras med praktikkurs 15 hp. Information om anmälan till kursen ges av

studievägledare (kursen kan ej sökas genom antagning.se till VT2023).

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
Studieuppehåll anmäls till studievägledaren för PA-programmet.

Studieavbrott
Studieavbrott på programmet anmäls på samma sätt som ovan (se
studieuppehåll).

Beträffande valfria kurser
Kontrollera i tveksamma fall med studievägledaren att kursen inte överlappar
med andra kurser du redan läst/ska läsa inom programmet.

