Samhällsvetenskapliga fakulteten

SGMFU, Kandidatprogram i Equality and Diversity
Management, 180 högskolepoäng
Bachelor of Science Programme in Equality and Diversity
Management, 180 credits
Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
grundnivå / First cycle degree programme not requiring previous university study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten 201712-20 (U 2017/683) med ikraftträdande 2017-12-20, att gälla från och med
höstterminen 2018.

Programbeskrivning
Syftet med kandidatprogrammet equality and diversity management är att utbilda
studenten för att denne inom olika typer av organisationer och verksamheter, både
internationellt och nationellt, ska kunna arbeta med jämställdhets- och
mångfaldsfrågor. Studenten ska efter genomgången utbildning kunna arbeta
konsultativt med syfte att utveckla näringsliv och samhälle med hjälp av gedigen
kunskap inom jämställdhet och mångfald, d.v.s. att se och utveckla värdeskapande
möjligheter för organisationer som verkar i ett mångfaldssamhälle utan att förbise
frågornas komplexitet eller göra avkall på ett kritiskt perspektiv. Att understödja och
främja jämställdhet och mångfald och samtidigt praktiskt hantera de oundvikliga
problem och frågor som dyker upp är något som kan ses som själva essensen med
denna utbildning.
Programstrukturen och innehållet är upplagt så att studenten väljer huvudområde för
sin examen, genusvetenskap eller service management, inför avslutande termin sex.
Relation till arbetsmarknad och anställningsbarhet: Såväl näringsliv som offentliga
organisationer är i behov av kompetent hantering av mångfald av såväl legala och
etiska som ekonomiska skäl. Kandidatprogrammet equality and diversity management
(SGMFU) Kandidatprogram i Equality and Diversity Management, 180 högskolepoäng / Bachelor of
Science Programme in Equality and Diversity Management, 180 credits

2/4

utgör en unik kombination av två huvudområden, vilket ger en flersidig kompetens
och skapar en särskild nisch bland de många ekonomutbildningarna i landet. Kurser i
redovisning och ekonomistyrning, organisering och marknadsföring, i kombination
med kurser inom juridik, genusvetenskaplig teori, jämställdhet, makt och mångfald
samt handel och global rättvisa, ger tillsammans ett helhetsperspektiv som krävs för
ett långsiktigt mångfalds- och jämställdhetsarbete. En kompetens som idag är
efterfrågad på arbetsmarknaden.
Olika ledande befattningar med effektivitets- och förändringsarbete,
verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling och policyimplementering samt
projektledning inom såväl privat som offentlig och ideell sektor är några verksamheter
som kan nämnas i sammanhanget. Spetskompetens i jämställdhets- och
mångfaldsfrågor kan i dessa sammanhang betraktas som en stor konkurrensfördel.
Relation till fortsatta studier: Programmet ger behörighet till fortsatta studier på
avancerad nivå inom service management eller genusvetenskap utifrån valt
huvudområde.

Mål
I enlighet med Högskoleförordningen skall studenten för en kandidatexamen visa
följande:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
●

visa kunskap och förståelse inom valt huvudområde, inbegripet kunskap om
områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella
forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
●

●

●

●

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
●

●

visa förmåga att inom valt huvudområde göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
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visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall studenten för filosofie
kandidatexamen i jämställdhets- och mångfaldsutveckling:
●

●

●

●

●

visa kunskap i ekonomi, ledarskap och service applicerade på
mångfaldsutveckling,
visa kunskaper om sambandet mellan teori och praktik inom det
genusvetenskapliga området,
visa fördjupad kunskap om serviceverksamheter utifrån ekonomiska, kulturella,
rättsvetenskapliga och samhälleliga perspektiv på individ, organisation och
ledarskap,
självständigt kunna utföra informationssökningar inom kunskapsområdena,
kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt använda denna, och
på ett självständigt sätt kunna organisera, driva och utveckla
serviceverksamheters innehåll och arbetsformer.

Kursuppgifter
Kandidatprogrammet i equality and diversity management omfattar totalt 180
högskolepoäng: 75 högskolepoäng inom genusvetenskap, 75 högskolepoäng inom
service management, 15 högskolepoäng inom övriga kurser samt ytterligare 15
högskolepoäng inom valt huvudområde. Samtliga kurser är på grundnivå.
Följande kurser utgör progression inom genusvetenskap:
Genusvetenskap: Introduktion till equality and diversity management (7,5 hp)
Genusvetenskap: Teman inom genusvetenskap (7,5hp)
Genusvetenskap: Globalisering, handel och rättvisa (7,5 hp)
Genusvetenskap: Jämställdhet, makt och mångfald (7,5 hp)
Genusvetenskap: Genusvetenskaplig teori (7,5 hp)
Genusvetenskap: Metod och analytisk färdighet (7,5 hp)
Genusvetenskap: Genus och rätt (30hp)
Följande kurser utgör progression inom service management:
Service management: Introduktion till equality and diversity management (7,5 hp)
Service management: Personalledning (7,5hp)
Service management: Konsumtion, identitet och kommunikation (15hp)
Service management: Organisering och marknadsföring av serviceverksamheter (15
hp)
Service management: Redovisning och ekonomistyrning (15 hp)
Service management: Metod och analytisk färdighet (7,5 hp)
Service management: Implementering av mångfald (7,5 hp)
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Samt följande kurser beroende på valt huvudområde:
Genusvetenskap alt. Service management: Examensarbete för kandidatexamen (15
hp)
Övriga kurser:
Arbetslivspraktik (15hp) alternativt Valfria kurser (15hp) inom samhällsvetenskaplig
fakultet och övriga relevanta områden.
Vid alternativet Arbetslivspraktik ska praktikplats godkännas av programansvarig. För
att en praktikplats ska bli godkänd krävs att studenten utför en självständig
arbetsuppgift med relevans för genusvetenskap eller service management.
Alternativet Valfria kurser inom Samhällsvetenskapliga fakultet och övriga relevanta
områden ska fördjupa studentens kunskap i samhällsvetenskap och annat relevant
område och väljas med tanke på tänkt huvudinriktning. Val av kurser görs i samråd
med studievägledare.
Se bilaga Kursuppgifter SGMFU.

Examen
Examensbenämningar
Filosofie kandidatexamen i jämställdhets- och mångfaldsutveckling
Huvudområde: Genusvetenskap
Huvudområde: Service management
Degree of Bachelor of Science in Equality and Diversity Management
Major: Gender Studies
Major: Service Management

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Urvalsmetod
Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %.

Övrigt
Programmet har två studieorter och ges vid Institutionen för genusvetenskap i Lund
och vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus
Helsingborg.
Programmet ges på svenska, men kurser och moment på andra skandinaviska språk
och engelska kan förekomma.
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Bilaga
Kursuppgifter SGMFU
Kursstruktur för kandidatprogram i equality and diversity management:
Kurser med huvudområde
genusvetenskap
År 1 HT

Kurser med huvudområde
service management

Övrigt

Introduktion till Equality and Diversity management 15 hp
(varav 7,5 hp genusvetenskap och 7,5 hp service
management)
Teman inom
genusvetenskap 7,5 hp
Globalisering, handel och
rättvisa 7,5 hp

År 1 VT

Personalledning 7,5 hp
Jämställdhet, makt och
mångfald 7,5 hp
Konsumtion, identitet och
kommunikation 15 hp

År 2 HT

Organisering och
marknadsföring av
serviceverksamheter 15 hp
Redovisning och
ekonomistyrning 15 hp

År 2 VT

Genusvetenskaplig teori
7,5 hp
Metod och analytisk färdighet, 15 hp
Implementering av
mångfald 7,5 hp

År 3 HT

Genus och rätt 30 hp

År 3 VT

Arbetslivspraktik 15
hp alt. valfria kurser
inom s-fakultet eller
övrigt relevant
område 15 hp
Genusvetenskap
som
huvudområde:
Examensarbete för
kandidatexamen
15 hp

Service Management
som huvudområde:
Examensarbete för
kandidatexamen
15 hp

Möjliga utbytesstudier genomförs lämpligast under programtermin 4.

