
HÖSTTERMINEN 2022

Termin 1 Polbu22h/Polpu22h1
v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v1 v2

Termin 2 Polbu22v/Polpu22v1

Fältstudie
vecka 
campus

Fältstudie
vecka 
distans

v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v1 v2

Termin 3  Polpu21h/Polpu21h1
v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v1 v2

Termin 4 Poliu21v/Poliu21v1
v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v1 v2

APT/planering 39, 43, 47, 51 (heldag)

Termin 1
Polisiär grundkurs kortas 1 vecka, straffrätten förlängs en vecka

Termin 2 
Oförändrad

Termin 3 
Polisiärt arbete i trafik kortas 1 vecka, Ungdomar o brott förlängs 1 vecka

Termin 4
Internationellt polisarbete kortas 1 vecka, Större händelser förlängs 1 vecka. Vetenskaplig metod - stimma från vecka 40

D1AC2U/D1PA2U Akutsjukvård i polisiärt arbete 2, 1,5 hp

D1PI2U/D1PI1U 
Introduktion till 

Polisprogrammet och 
polisprofessionen, 3 

D1PS2U/D1PS1U Polisen i samhället, 4,5 hp     

D1PJ2U/D1PJ1U Juridik (Rättens grunder) 
3 hp

D1PF7U/D1PF1U Polisiär tjänstefärdighet 1 (POLKON, PNF, IT/Avrapportering, Hälsa, Kriminalteknik) 7,5 hp                                                                       
D1AC1U/D1AV1U Akut vård i polisiärt arbete 1,5 hp

D1PK2U/D1PK1U Kriminologi och brottsförebyggande 
arbete, 7,5 hp

D1PB3U/D1PB2U Brottsutredning, 9 hp
D1PO2U/D1PO1U Att arbeta som polis i utsatta 

områden, 4 hp 
D1PF8U/D1PF5U Polisiär tjänstefärdighet 2 (POLKON, PNF, Radio- och kommunikation, IT/avrapportering, Kriminalteknik, Hälsa) 8 hp                

D1PJ2U/D1PJ1U Juridik (straffrätt) 6 hpD1PG2U/D1PG1U Polisiär grundkurs, 4,5 hp

D1PC5U/D1PD5U Polisiär tjänstefärdighet 4 (POLKON, PNF, Radio- och kommunikation, IT/avrapportering, Kriminalteknik, Hälsa), 5 hp 
D1AC4U/D1AD4U Akutsjukvård i polisiärt arbete 4, 1,5 hp

D1PM2U/D1PM1U  Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt 
missbruk, 9 hp

D1PU2U/D1PU1U Ungdomar och brott, 4,5 hp D1PT2U/D1PT1U Polisiärt arbete i trafik, 6,5 hp

D1PF9U/D1PF6U Polisiär tjänstefärdighet 3 (POLKON, PNF, Radio och taktiskt samband, IT/Avrapportering, Kriminalteknik, Hälsa) 7 hp           
D1AC3U/D1PA3U Akutsjukvård i polisiärt arbete 3, 3 hp

D1PN2U/D1PN1U Brottsutredning med inriktning på 
våld i nära relationer, 6,5 hp

D1PE2U/D1PE1U Vetenskaplig metod och självständigt arbete, 7,5 hp
D1PP3U/D1PP2U  Internationellt polisarbete och 

omvärldens påverkan på polisens uppdrag i Sverige, 
5,5 hp

D1PH4U/D1PH3U  Polisiärt arbete vid större händelser, 4 hp


	HT-22 Fastställd

