
Organisations- och personalutvecklare i 
samhället (OPUS) 

 
180 hp, heltid 100% 

 

Välkommen till Högskolan i Borås och 
programmet Organisations- och 
personalutvecklare i samhället! 

 
 
 
 
Vi är glada att du valt just vår utbildning, den som vi oftast kallar för OPUS-programmet. Det 
är ett intressant program, som kan leda till ett stort urval på yrken när du studerat färdigt och 
tagit din kandidatexamen. 

 
Introduktion 

 
Studietiden startar med en allmän introduktionsdag den 28/8 som Studentkåren i Borås 
arrangerar (se schema under SGOPS17h). Du måste då ha gjort din registrering enligt de 
datum som anges i antagningsinformationen. Glöm inte att skapa ditt studentkonto, se 
http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/ 

 
Kursstart 

 
Tisdagen 29/8 kl. 09.00 samlas vi först i sal D209. Där kommer lärare och administratörer 
från programmet att hälsa er välkomna. På eftermiddagen den 29/8 kl. 13.00 i sal D209 
startar sedan första kursen Organisation och profession. 

 
Schema 

 
Programmets scheman hittar du via hb.se/student. Välj Schema under Vanliga verktyg. Du 
söker efter schema med kursens namn, dvs. Organisation och profession, 7.5 hp HT17 eller 
programkod, dvs. den termin du studerar på (SGOPS17h = termin 1). Alla kursnamn finns i 
Utbildningsplanen. 

 
Utbildningsplan, kursplan och litteraturlista 

 
I utbildningsplanen står målen med utbildningen och vilka kurser som du kommer läsa under 
de tre år som utbildningen går. 

 
I kursplanerna för programmets kurser kan du läsa om kursmål och innehåll för respektive 
kurs. I kursplanerna hittar du även litteraturlista för respektive kurs. 

http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/
https://www.hb.se/Student/


Vilka böcker ska köpas? 
   
  De böcker som nämns i litteraturlistan i kursplanerna kommer att användas i undervisningen. 
 
  Till första undervisningstillfället i introduktionskursen Organisation och profession kan du 
  förbereda dig genom att läsa kapitel 1-9 i boken HR –yrke, profession eller professionalism?   
  av Margareta Damm och Birgitta Dahte och kapitel 1-5 i boken Organisation och    
  organisering av Ulla Eriksson-Zetterquist m.fl. 
 
Välkommen! 

Erik Ljungar 

Kursansvarig för kursen Organisation och profession 
 
 

Programinformation 
 
Starttermin: HT 2017 
Programkod: SGOPS 
Programtillfälleskod: SGOPS17h 
Studietakt: heltid 100% 
Studietid: Dag 
Studieort: Borås 

 
Kontakt 

 
Programadministratör: Maria Johnsson 
Programansvarig: Erik Ljungar 
Studievägledare: Emelie Källquist 
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum 

 
Högskolan i Borås 
501 90 Borås 
Telefon: 033-435 4000 
Besöksadress: Allégatan 1 

https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/ERL/
https://www.hb.se/Vill-studera/Stod-och-hjalp/Studentcentrum/

