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Beslut

Beslut enligt fakultetsnämnden den 14 dec 2010
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2.
Programmets uppläggning

Programmet inleds med en tvärvetenskaplig introduktionstermin som ger grundläggande kunskaper i museioch kulturarvsfrågor. Termin två och tre består av studier inom ett av fyra valbara huvudämnen, arkeologi,
etnologi, historia eller konstvetenskap. Termin 4 och 5 innehåller breddningsstudier inom ett av de ämnen
som ingår i programmet, 30 hp, samt valbara kurser motsvarande 30 hp, alternativt praktik 15 hp och valbara
kurser, 15 hp. Programmet avslutas med kandidattermin inom huvudämnet.
Mål

Utöver de mål för kandidatexamen som högskoleförordningen föreskriver gäller följande mål för
kandidatprogrammet i museer och kulturarv.
Kunskaper och förståelse:
Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
visa prov på grundläggande kunskap om museernas olika verksamhetsområden
visa prov på förståelse för kulturarvets betydelse i olika samhälleliga kontexter
visa prov på kunskap om kunskapsområdets vetenskapliga grund och relevanta forskningsfrågor
visa prov på kunskap om och förståelse för tillämpliga teorier och metoder inom kunskapsområdet
Färdigheter och förmåga:
Efter avslutad utbildning ska studenten ha visat:
Förmåga att kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar inom musei- och kulturarvssektorn
Förmåga att självständigt identifiera, formulera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Förmåga att inom kunskapsområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter.
Förmåga att kritiskt granska källor och litteratur.
Förmåga att i tal och skrift kommunicera egna och andras forskningsresultat inom kunskapsområdet.
Kurser

Termin I ht
Introduktionskurs museer och kulturarv, 30 hp (ny kurs)
Termin 2 vt
Etnologi I, 30 hp (ETA100), alt.
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Historia I Från medeltid till nationsstatsbyggande och upplysning, 30 hp (HI1001), alt.
Konstvetenskap I, 30 hp (KV1320)
Termin 3 ht
Arkeologi I, 30 hp (AR1000), alt.
Etnologi II, 30 hp (ETA200), alt.
Historia II, 30 hp (HT1002), alt.
Konstvetenskap, Samtida konst, miljö och visualitet II, 30 hp (KV2240) alt.
Konstvetenskap, Nya perspektiv på äldre konst II 30 hp (KV2270)
Termin 4 vt
Arkeologi II (AR2000), alt.
ett av breddningsämnena Etnologi I (ETA100), Historia I (HI1001) eller Konstvetenskap I (KV1320))
alt.
Museum Education 15 hp (UH203F) alt.
Visningsaktiviteter och kommunikation 7,5 hp (ny kurs)
Utställning, gestaltning och skapande. 7.5 hp (ny kurs)
alt.
Konstpedagogik I, 7.5 hp (UH102F)
Konstpedagogik II, 7.5 hp (UH105F)
alt.
Kulturarvsanalys 15 hp (ETA 180)
alt.
Politics of the Art Exhibition, 7.5 hp (KV1270)
Termin 5 ht
Museer och lärande 30 hp, (UH101F)
alt,
Museer och kulturarv, praktikkurs 15 hp (ny kurs), alt.
Valfri inriktningskurs 15 hp,
alt.
Arkeologi, kandidatkurs 30 hp (AR3000)
Termin 6
Etnologi kandidatkurs med inriktning museer och kulturarv 30 hp (ny kurs), alt. Historia kandidatkurs, med
inriktning museer och kulturarv (30 hp)(ny kurs) alt Konstvetenskap kandidatkurs med inriktning museer och
kulturarv, 30 hp (ny kurs)
alt valfria breddnings- eller inriktningskurser, 30 hp
Examen

Kandidatprogrammet för museer och kulturarv leder till kandidatexamen inom något av huvudämnena
arkeologi, etnologi, historia eller konstvetenskap.
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