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NYHETSBREV 

FEBRUARI  

 
 

PA-programmet byter namn fr.o.m HT21 

Vi börjar med lite läsning om vårt kära program! I höst kommer PA-programmet byta namn till Human 
Resources och innehållet kommer ändras en del. PiLs Utbildningsutskott har varit med och sett över alla 
kursplaner och fått komma med synpunkter. Nedan kan du läsa en liten sammanfattning av förändringarna!  
Vill du läsa ännu mer om det nya programmet? Kika in här: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SGHUR 

Hej alla glada PiL:are! Tiden springer iväg 
och det är dags för ett nytt nyhetsbrev. Jag 
hoppas ni har möjlighet att läsa det i den 
härliga solen som börjat titta fram!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det nya programmet kommer inledas med en introduktionskurs i HR med inslag från alla ämnen på 
programmet. Detta innebär att den nuvarande kursen i sociologi (PEAB01) bakas ihop med pedagogiken 
(PEAB03) termin 2 och får namnet ”Sociologi: Organisation, ledning och lärande I, 15 hp” 

 
• Fördjupningsalternativet pedagogik kommer enligt samma princip att inkluderas i sociologi-alternativet, 

medan arbetsrätt- samt psykologi-alternativen kvarstår. Det kommer alltså finnas tre 
fördjupningsområden framöver i stället för de nuvarande fyra! 

 
• Alla delkurser ses över för att förbättras – grundkursen i psykologi kommer bli mer HR-inriktad och 

innehålla en skriftlig redovisning i samband med det avslutande grupparbetet.  
 

http://www.personalvetareilund.se/
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Vad har hänt sen sist? 
Under den senaste månaden har vi fått njuta 

av två digitala event; en after-ski sittning och 

en lunchföreläsning med 

Akavia! 

 

Stort tack till Näringslivs- 

och Aktivitetsutskotten för 

dessa underbara event! 

 

Vad händer 

framöver? 
 

Torsdagen den 11:e mars är det dags för PiLs årsmöte där 

vi bland annat ska välja in nya medlemmar i styrelsen och 

utskotten. Spana in eventet på PiLs facebooksida! 

 

Sedan har det även blivit dags för PiLa, vår alldelles egna 

arbetsmarknadsdag. I år går den av stapeln digitalt den 25:e 

mars, men jag rekommenderar att ni redan nu går in och 

följer @pilarbetsmarknadsdag2021 på instagram! 

 

 

 

 

- Ellen Björndotter Hellesöy, genom Personalvetare i Lunds styrelse 2021 

Önskar er alla en fin vecka! 

http://www.personalvetareilund.se/

