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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

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

Kandidatprogram i museer och kulturarv behandlar museer och kulturarvsfrågor från ett brett och varierat
perspektiv. Programmet riktar sig till den som är intresserad av de föremål, landskap och berättelser som
människan lämnat efter sig och som vill arbeta med att göra det förflutna levande. Studenterna tränas i att
kritiskt granska hur kulturarvet används och förmedlas, oavsett om det är ett museum eller inom
upplevelseindustrin. Programmet ger också kunskaper om att samla, analysera och presentera information,
färdigheter som efterfrågas på museer, myndigheter och inom kommunala förvaltningar. Programmet leder till
en filosofie kandidatexamen med 90 hp i något av följande huvudområden arkeologi, etnologi, historia eller
konstvetenskap och ger behörighet till studier på avancerad nivå, exempelvis inom Masterprogram i
kulturarvsstudier.
Programmet inleds med en tvärvetenskaplig introduktionstermin som ger grundläggande kunskaper i museioch kulturarvsfrågor, 30 hp. Termin två till sex innehåller 90 hp i valt huvudområde, möjlighet till
breddningsstudier om 30 hp inom ett av de huvudområden som ingår i programmet (eller ämnesdidaktik),
samt valbara kurser motsvarande 30 hp, alternativt praktik 15 hp och valbara kurser, 15 hp. Inom
programmmet skrivs ett examensarbete för kandidatexamen inom huvudområdet arkeologi, etnologi, historia
eller konstvetenskap.
Mål

Filosofie kandidatexamen
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 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
Studenten ska kunna
Sidan 1/4

- 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
Studenten ska kunna
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 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
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
För programmet gäller även följande mål:
Kunskap och förståelse
Studenten ska 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, och
- visa prov på kunskap om och förståelse för tillämpliga teorier och metoder inom kunskapsområdet.
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
- visa förmåga att kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar inom musei- och kulturarvssektorn,
- visa förmåga att kritiskt granska källor och litteratur, och
- visa förmåga att i tal och skrift kommunicera egna och andras forskningsresultat inom kunskapsområdet.
Kurser

För examen obligatoriska kurser per studiegång anges i kursiv stil. Övriga programkurser kan i en examen
ersättas med andra kurser. Kurser som inte ingår i programmet kan inte sökas som programkurser. För mer
information om examensregler hänvisas till respektive huvudområdes examensbeskrivning.
Studiegång - Arkeologi
Termin 1
Museer och kulturarv, introduktionskurs, 30 hp, (huvudområde etnologi)
Termin 2
Breddningsstudier i etnologi, historia, konstvetenskap eller ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 3
Arkeologi I, 30 hp, (huvudområde arkeologi)
Termin 4
Arkeologi II, 30 hp, (huvudområde arkeologi)
Termin 5
Arkeologi, kandidatkurs med inriktning museer och kulturarv, 30 hp (huvudområde arkeologi)
Termin 6
Arkeologiska fält, 30 hp, alt. andra valbara kurser inom huvudområde etnologi, konstvetenskap, historia eller
ämnesdidaktik, 30 hp.
Studiegång - Etnologi
Termin 1
Museer och kulturarv, introduktionskurs, 30 hp, (huvudområde etnologi)
Termin 2
Etnologi I, 30 hp (huvudområde etnologi)
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Termin 3
Etnologi II 30 hp (huvudområde etnologi)
Termin 4
Breddningsstudier i historia, konstvetenskap eller ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 5
Museer och kulturarv, praktikkurs, 15 hp, (huvudområde etnologi) alt.
Kritiska kulturarvsstudier, 15 hp, (huvudområde kulturarvsstudier) alt.
Kultur- och naturmiljöer. Vård, minne, upplevelse, 15 hp, (huvudområde etnologi), alt. andra valbara kurser
inom huvudområde arkeologi, konstvetenskap, historia eller ämnesdidaktik, 30 hp.
Termin 6
Etnologi - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv, 30 hp, (huvudområde etnologi)
Studiegång - Historia
Termin 1
Museer och kulturarv, introduktionskurs, 30 hp, (huvudområde etnologi)
Termin 2
Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, 30 hp, (huvudområde
historia)
Termin 3
Historia II. Fördjupningsstudier, att forska i historia samt uppsats, 30 hp (huvudområde historia)
Termin 4
Breddningsstudier i etnologi, konstvetenskap eller ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 5
Museer och kulturarv, praktikkurs, 15 hp, (huvudområde etnologi) alt.
Kritiska kulturarvsstudier, 15 hp, (huvudområde kulturarvsstudier) alt.
Kultur- och naturmiljöer. Vård, minne, upplevelse, 15 hp, (huvudområde etnologi), alt. andra valbara kurser
inom huvudområde arkeologi, etnologi, konstvetenskap eller ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 6
Historia - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv, 30 hp (huvudområde historia)
Studiegång - Konstvetenskap
Termin 1
Museer och kulturarv, introduktionskurs, 30 hp, (huvudområde etnologi)
Termin 2
Konstvetenskap I, 30 hp. (huvudområde konstvetenskap) alt.
Konstvetenskap I: Visuella studier, 30 hp (huvudområde konstvetenskap)
Termin 3
Konstvetenskap II: Bild, arkitektur och tolkning, 30 hp (huvudområde konstvetenskap)
Termin 4
Breddningsstudier i etnologi, historia eller ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 5
Museer och kulturarv, praktikkurs, 15 hp, (huvudområde etnologi) alt.
Kritiska kulturarvsstudier, 15 hp, (huvudområde kulturarvsstudier) alt.
Kultur- och naturmiljöer. Vård, minne, upplevelse, 15 hp, (huvudområde etnologi), alt. andra valbara kurser
inom huvudområde arkeologi, etnologi, historia eller ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 6
Konstvetenskap - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv, 30 hp (huvudområde konstvetenskap)
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För specificerade förkunskapskrav se respektive kursplan.
Omfattningen av kurser på avancerad nivå är begränsad till högst 15 högskolepoäng för huvudområde
etnologi.
Omfattningen av kurser på avancerad nivå är begränsad till högst 30 högskolepoäng för huvudområde
arkeologi, konstvetenskap och historia.
Examen

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

Övergångsbestämmelser:
När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan, dock senast efter programmets nominella löptid plus två år. Därvid gäller i
första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna alternativt
erbjuds likvärdig utbildning.
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