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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Engelska B/Engelska 6.
Programmets uppläggning

Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram 180 högskolepoäng, inleds för samtliga studenter med den
programspecifika Kulturvetenskaplig baskurs, 30 högskolepoäng.
Efter Kulturvetenskaplig baskurs följer studier inom ett kulturvetenskapligt huvudområde omfattande 90
högskolepoäng och innefattande kandidatkurs med examensarbete.
Efter studierna inom huvudområdet ska den studerande bredda sina kunskaper genom ytterligare studier inom
valbara kurser omfattande sammanlagt 30 högskolepoäng.
Kulturvetarprogrammet avslutas med en tillämpningstermin omfattande 30 högskolepoäng där det bland
annat ingår handledd praktik.
I kandidatprogrammet ingående kurser kan läsas i annan ordning, tillämpningsterminen borträknad: För
tillträde till tillämpningsterminen krävs att 150 högskolepoäng i hela, avslutade kurser är avlagda, inklusive
Kulturvetenskaplig baskurs och inom huvudområdet ingående kandidatkurs. Studier genomförda före
antagning till kandidatprogrammet kan tillgodoräknas.
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
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- 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.
Kurser

Termin 1
Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp (Historiska institutionen)
Termin 2-5
Studier i ett av följande huvudområden (studier ska omfatta 90 högskolepoäng och innefatta kandidatkurs
med ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng; för kurskoder hänvisas till respektive kursplaner):
Arkeologi (Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Arkeologi med laborativ inriktning)
Barnkultur
Ekonomisk historia
Etnologi
Filmvetenskap
Filosofi (Praktisk filosofi, Teoretisk filosofi)
Genusvetenskap
Historia
Idéhistoria
Konstvetenskap
Kulturgeografi
Latinamerikastudier
Litteraturvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap
Mellanösterns språk och kulturer
Modevetenskap
Musikvetenskap
Religionshistoria
Socialantropologi
Teatervetenskap
Inom flertalet av dessa huvudområden har studenter vid Kulturvetarprogrammet platsgaranti, förutsatt att
eventuella särskilda förkunskapskrav är uppfyllda.
samt
Breddningsstudier om 30 högskolepoäng i form av hel, avslutad kurs eller av hela, avslutade kurser.
Studenten kan välja fritt mellan de kurser som ges vid Stockholms universitet eller vid annat lärosäte. För
breddningsstudierna har studenter vid Kulturvetarprogrammet garanterad plats på ett antal av de kurser som
ges vid Stockholms universitet, under förutsättning att kursernas eventuella särskilda behörighetskrav är
uppfyllda.
Termin 6
Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp (Historiska institutionen)
(programspecifik kurs som ges varje termin; samtliga som uppnått förkunskapskraven bereds plats)
eller
Curatorutbildning, 30 hp (Historiska institutionen)
eller
Projektledarutbildning 30 hp (Historiska institutionen)
Examen
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Programmet leder till en filosofie kandidatexamen inom valt huvudområde.
Övrigt

För tillträde till de olika kurser som kan ingå i utbildningsprogrammet och som studenten själv väljer, gäller
de krav på särskild behörighet som är föreskrivna i kursplanen för varje särskild kurs.
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 två̊ 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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