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INTERNATIONELLA ABS
Under dina år på socionomutbildningen kommer du få många
möjligheter att ta del av avdelningens spännande internationella
kontakter som finns i våra utbildningar på grund-, avancerad och
forskarnivå! ABS målsättning är att alla skall få del av det internationella
perspektivet, ute i världen eller på hemmaplan. Utlandsstudier är ofta
utvecklande för dig som person och ses i många sammanhang som
meriterande. Nedan följer en lista på alla de aktiviteter som tillsammans
skapar internationella ABS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara fadderstudent till en inkommande internationell
socionomstudent, som organiseras genom studentkåren
Delta i kurser och seminarier med internationella föreläsare,
forskare och studenter
Delta i aktiviteter och tillställningar med internationella studenter
Studera vid utländskt universitet under del av eller en hel termin
Göra praktik utomlands
Skriva uppsats utomlands
Gå internationella nätbaserade kurser genom VirClass och från
och med 2010 VirCamp
Delta i sommarskola
Forskningskontakter

STUDIER UTOMLANDS
ABS har partneruniversitet i Europa, Afrika, Nordamerika och
Australien. Förutsättningar för att du ska kunna studera utomlands är
följande:
•
•
•

God kunskap i engelska
Godka studieresultat från dina tidigare kurser
Intervju och ett personligt brev
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•

Ett plus vid bedömning och urval är att du är/har varit aktiv i
studentkårens internationella arbete

Ansökan görs en gång per termin, 15/10 och 15/4 och vi behöver ha din
ansökan ett år innan du skall ut och resa. Det är mycket praktiskt som
skall ordnas, på hemmaplan och i kontakt med det utländska
universitetet och det är bra att ha gott om tid. Om det finns platser över
kan också ansökan en termin innan utbytet accepteras.
Tillsammans med programansvarig görs en individuell studieplanering
som innefattar de kurser du läser utomlands och vilka kurser som de
motsvarar i programmet.

När är det möjligt att förlägga sina utlandsstudier?
Utresa termin 5
Alternativ 1:
Kurser motsvarande:
Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier
Socialt arbete, Samtal i socialtarbete
Socialt arbete med individer och grupper
Alternativ 2:
Kurser motsvarande:
Strukturinriktat socialt arbete (termin 4)
Samtal i socialt arbete
Socialt arbete med individer och grupper
Det innebär att:
Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier genomförs i termin 4 (deltid
kursvecka 1 – 15)
Utresa termin 7
Kurser på avancerad nivå
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Kursvecka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T1

Socialt arbete, profession och kunskapsområde

T2

Psykologi

T3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Vetenskaplig grundkurs

Socialt arbete, social- och
välfärdsPolitik
Socialt arbete, interaktion människa, grupp och samhälle

Rättsvetenskap

Socialt arbete, utredning,
handläggning och dokumentation

Verksamhetsförlagda studier, brukarperspektiv
Strukturinriktat socialt arbete

Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete

T4
Verksamhetsförlagda studier, brukarperspektiv

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier
T5

Socialt arbete med individer
och grupper

Samtal i socialt arbete
T6

Socialt arbete,
vetenskaplig metodik

Socialt arbete, uppsats

T7
Socialt arbete, profilering - alternativa kurser
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Socialt arbete, kritisk
reflektion kring
välfärdsarbete

Norden
Nordplus är ett nordiskt utbytesprogram för studenter, lärare och
administratörer inom högre utbildning genom Nordiska Ministerrådet.
Vi ingår i ett nätverk tillsammans med:
1. Högskolan i Sör Tröndelag HIST,
2. Gedved Seminarium – Vitus Bering,
3. Føroya Læraraskúli,
4. Kennaraháskóli,

Trondheim, Norge
Gedved, Danmark
Tórshavn, Færøerne
Reykjavik, Island

Som student har du möjlighet att ansöka om:
• Praktik inom offentlig sektor, privat verksamhet samt NGO
(non profit organisations/ ideella organisationer). Praktiken ska
omfatta minst en månad.
• Att delta i en mobilitet som är kortare än en månad. En sådan
”expressmobilitet” ska utgöra en del av en studiehelhet som till
exempel insamlande av data till en uppsats.
Nordplus delar ut dels ett stipendium på ca 180 Euro per månad dels ett
resebidrag.
Mer information:
Marianne Fast, marianne.fast@hhj.hj.se
Vi har också avtal med socialhögskolor i Bergen, Norge, Helsingfors,
Finland och Århus, Danmark enligt Erasmusavtal.

Europa
Erasmus är ett europeiskt utbytesprogram som finansieras genom EU.
Det innebär att du kan studera en termin på något av våra
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partneruniversitet. För en fullständig lista se HHJs hemsida,
http://mars.hhj.hj.se/ida/listauniversitet2.aspx
Vi har förutom i de nordiska länderna Norge, Danmark och Finland
partneruniversitet i:
• Belgien
• England
• Estland
• Holland
• Polen
• Portugal
• Spanien
• Tyskland
• Österrike
De flesta av universiteten erbjuder kurser på engelska. Du behöver inte
betala någon avgift till partneruniversitetet och dessutom får du viss
ekonomisk hjälp genom Erasmus.
Mer information:
www.programkontoret.se/erasmus
Birgitta Ander, birgitta.ander@hhj.hj.se

Utvecklingsländer
Linneaus-Palme är ett utbytesprogram för utbyte mellan Sverige och
universitet i utvecklingsländer som finansieras genom SIDA. ABS har
under de senaste fem åren kunnat erbjuda två studenter en termins
studier i University of Kwa-Zulu Natal, Durban, Sydafrika. Dessutom
har vi tagit emot två studenter per år från dem. ABS håller också på att
utveckla kontakter med University of Botswana gällande L-P utbyte. De
studenter som åker får viss ersättning som täcker resa och uppehälle.
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Mer information:
www.programkontoret.se/lp
Birgitta Ander, birgitta.ander@hhj.hj.se

Övriga länder
ABS har också partneruniversitet i USA, Kanada och Australien där du
kan studera en termin. Du behöver inte betala avgift till det utländska
universitetet, i övrigt står du själv för alla kostnader.
Mer information:
Birgitta Ander, birgitta.ander@hhj.hj.se

VERKSAMHETSFÖRLAGDA STUDIER - PRAKTIK
Nu är det möjligt för våra socionomstudenter att förlägga de
verksamhetsförlagda studierna i Gent, Belgien! Dessa studier kan
kombineras med kurser utifrån individuella önskemål och
förutsättningar, så att det täcker en termins studier inkl de minimun 13
veckor som ger möjlighet till stipendium inom ramen för vårt
Erasmusavtal med Arteveldehogeschool i Gent.
Det finns många möjligheter till intressant praktik inom en rad olika
verksamheter. Praktiken är noggrant upplagd med regelbundet
handledarstöd från såväl skolan som verksamheten. Socialt arbete vid
Arteveldehogeschool har mångårig erfarenhet av att ta emot studenter
utifrån för praktik. Man behöver inte kunna annat språk än engelska.
Möjlighet finns för de som skulle vara intresserade, att följa kurser i
holländska (som är det språk som talas i Flandern, förutom att många
även kan franska eller tyska utöver engelska).
Gent är en mycket vacker och charmig stad, med en stadskärna som
präglas av en medeltida gotisk arkitektur. Campus är ett av Europas
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största, med såväl inhemska studenter som utländska gäststudenter. Detta
faktum präglar nöjeslivet i staden. Pubarna är många och studentlivet
livligt (vilket inte minst blir tydligt under vår och höst, då utelivet
blomstrar). I Belgien känns det som att man befinner sig i Europas mitt.
Från Gent går det lätt och snabbt att ta sig till andra intressanta städer
som Bryssel, Paris, Amsterdam, London, med flera lockande platser!
Mer information:
Marianne Fast, marianne.fast@hhj.hj.se
Vi hoppas snart kunna erbjuda ännu fler praktikplatser utomlands.

ATT SKRIVA UPPSATS UTOMLANDS
När du skall skriva din uppsats i termin sex kan du tillsammans med
annan student göra en Minor Field Studies-ansökan (MFS). Detta är
också en aktivitet finansierad av SIDA.
Du kan få kostnader till att åka till ett utvecklingsland och i samarbete
med universitet eller organisation där skriva din uppsats. Du får pengar
som skall täcka resa och uppehälle under de 5-8 veckor du har på dig för
ditt uppsatsarbete. Uppsatsen skall skrivas på engelska.
Du kan också göra delar av din uppsats i de nordiska länderna se sid. 4.
Mer information:
www.programkontoret.se/mfs
Birgitta Ander, birgitta.ander@hhj.hj.se samt kursansvarig lärare för
Socialt arbete, uppsats, i termin sex.
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NÄTBASERADE STUDIER
Till Dig som är intresserad av socialt arbete i ett internationellt perspektiv
men inte har möjlighet att vistas utomlands under en längre tid, kan
VirClass vara ett intressant alternativ. Om ett par år kommer även kurser
inom VirCamp att erbjudas.

VirClass
VirClass kan också vara ett sätt att förbereda sig inför kommande
utlandsstudier. VirClass står för Virtual Classroom och innebär en
kursverksamhet på temat Social Work in Europe, Commonalities and
Differences. Totalt ger kurserna 15 ECTS (15 högskolepoäng).
Kurserna är uppdelade i två delar, den första modulen är en introduktion
till Social Work in Europe, 5 ECTS. Den andra modulen, 10 ECTS,
består av tre olika valbara teman, 1) Discrimination, Oppression and
Ethnic divesity as a phenomena i Europe. Antioppressive approaches to
social work. 2) Poverty and Welfare systems in Europe. Antioppressive
approaches to social work. 3) Social Work Theories Methods and Skill
Training in Context.
Kursen genomförs över internet i ett väl strukturerat program där
studenterna samarbetar och gör jämförelser mellan olika länder.
Kursmaterialet består av inspelade föreläsningar, så kallade triggers, 12
scener ur ett case, ett chattforum m.m. Litteratur att ladda hem finns i
kursen. Denna typ av kurs passar dig som vill ha struktur i dina studier
eftersom kursen innebär att man arbetar sig framåt vecka för vecka.
Mer information:
www.virclass.net
Klas-Göran Olsson, klas-goran.olsson@hhj.hj.se
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VirCamp
Från 2010 kommer vi även att erbjuda kurser i socialt samhällsarbete,
Community Work/Community Development inom VirCamp. VirCamp
är en förkortning av Virtuellt Campus.
Ett utvecklingsarbete startades under hösten 2008 om att tillskapa ett
Virtuellt Campus som är tillgängligt för socionomstudenter och praktiker
från hela världen. Här kommer du att kunna studera Socialt
Samhällsarbete ur ett internationellt perspektiv, samarbeta med studenter
från Europa, Afrika, Sydamerika och andra delar av världen.
Studierna sker på internet med engelska som språk. Mer detaljerad
information kommer att ges efter hand som kursen/erna växer fram.
Mer information:
Klas-Göran Olsson, klas-goran.olsson@hhj.hj.se

SOMMARSKOLA
Ibland arrangeras Summer Schools på något Europeiskt universitet.
Summer school innebär att studenter inom socialt arbete samlas under
två veckor och studerar utifrån ett specifikt tema. Detta är ett trevligt och
spännande sätta att träffa socionomstudenter från andra länder.
Studierna är seriösa men oftast mer lättsamma än ordinarie kurser. Vid
sidan av studierna anordnas studiebesök samt trevliga happenings.
Denna typ av internationalisering som är lättsam och trevlig, leder ofta
till varaktiga vänskapskontakter mellan studenter.
Mer information:
Klas-Göran Olsson, klas-goran.olsson@hhj.hj.se
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