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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen i samhällsvetenskapligt huvudområde med examensarbete om minst 15 hp
eller
Kandidatexamen med examensarbete om minst 15 hp inom något av följande huvudområden:
•Geografi inriktning kulturgeografi
•Historia inriktning miljöhistoria
•Juridik inriktning miljörätt
•Miljövetenskap inriktning samhällsvetenskap
Samt Engelska B/6
Programmets uppläggning

Samhällsvetenskapliga miljöstudier är ett flervetenskapligt forskningsfält som behandlar vad som styr
människors handlande, föreställningar och sätt att organisera sig i förhållande till miljön. Det handlar om att
förstå de samhälleliga processer som leder till miljöförändringar eller är en reaktion eller anpassningar till
dessa.
Forskningsfältet undersöker hur, var och på vilka samhällsnivåer beslut fattas som relaterar till miljön. Hur
kan man åstadkomma olika former av politisk, ekonomisk, social och kulturell styrning av miljöpåverkande
samhällsprocesser, på lokal, nationell och global nivå?
Programmet i samhällsvetenskapliga miljöstudier behandlar hur vetenskap, policyformuleringar och
vardagspraktiker samspelar med maktförhållanden. Hur definieras och förstås miljöproblem och dess
lösningar, och hur skapas ojämlika förhållanden av sårbarhet?
Under programmets första termin läses fyra flervetenskapliga obligatoriska kurser som ger en introduktion till
samhällsvetenskaplig miljöforskning. Termin två och tre består av valbara fördjupningskurser från olika
samhällsvetenskapliga discipliner, samt av obligatoriska metodkurser om sammanlagt 15 hp. Val av
huvudområde sker i början av termin två. Det självständiga arbetet omfattar 30 hp och skrivs under termin tre
och fyra. Under termin fyra finns också möjlighet att göra praktik om 15 hp.
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Då examen endast kan utfärdas i ett huvudämne som studenten tagit minst 60 hp innebär kursutbudet att
programmet erbjuder tre möjliga masterexamina: Kulturgeografi med inriktning mot samhällsvetenskapliga
miljöstudier, Socialantropologi med inriktning mot samhällsvetenskapliga miljöstudier, samt Statsvetenskap
med inriktning mot samhällsvetenskapliga miljöstudier. För examina inom huvudområde krävs att studenten
tagit 15 hp metodkurser + 15 hp fördjupningskurser + 30 hp självständigt arbete inom respektive
huvudområde.
Mål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan.
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete, - visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Programspecifika mål
Utöver dessa examensmål gäller för detta program också följande mål:
- kunna relatera miljöfrågor till samhällsvetenskaplig teoribildning.
- kunna identifiera, redogöra för och självständigt argumentera kring betydelsen av normativa, empiriska och
kritiska perspektiv inom samhällsvetenskapliga miljöstudier.
Kurser

Alla kurser inom programmet är på avancerad nivå:
Termin 1:
Obligatoriska introduktionskurser till samhällsvetenskapliga miljöstudier, 30 hp (huvudområde
statsvetenskap):
- SV8001 Miljö, livsmönster och individ, 7,5hp.
- SV8003 Miljö, marknad och politik, 7,5 hp.
- SV8004 Miljö och global styrning, 7,5 hp.
- SV8006 Miljö och lokalsamhälle, 7,5hp.
Termin 2 och 3:
Under termin 2 och 3 erbjuds valbara fördjupningskurser inom samhällsvetenskapliga miljöstudier, enligt
förteckning från medverkande institutioner av 60 hp.
Av dessa 60 hp måste:
- 15 hp vara inom huvudområdet för examen (statsvetenskap, kulturgeografi eller socialantropologi).
- minst 15 hp vara obligatoriska kurser inom samhällsvetenskaplig metodik inom det valda huvudområdet.
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- 15 till 30 hp praktik och/eller ytterligare fördjupningskurser.
Metodkurser inom huvudområde:
Socialantropologi
SAM203 Socialantropologisk metod, 7,5 hp.
SAM219 Antropologiskt fältarbete, 15 hp.
Kulturgeografi
KG7232 Avancerad metod i kulturgeografi och samhällsplanering, 15 hp.
Statsvetenskap
SV7086 Statsvetenskapliga metoder, 15 hp. '
Praktik:
Inom huvudområde statsvetenskap och kulturgeografi kan man göra praktik på 15, 22,5 eller 30 hp under
programmets tredje termin. Inom huvudområde socialantropologi kan man göra 15 eller 22,5 hp praktik under
termin två.
Termin 3 och 4:
Självständigt arbete 30 hp inom det valda huvudområdet inklusive obligatoriska uppsatsseminarier. Samt
valbara kurser, 30 hp.
För tillträde till kursen ”självständigt arbete” krävs att den obligatoriska metodkursen samt första terminens
obligatoriska kurser om 30 hp är godkända.
Fördjupningskurser vid andra institutioner:
Det finns möjlighet att läsa relevanta kurser för programmet på andra institutioner både på Stockholms
universitet och andra lärosäten. Kursen måste godkännas av studierektor och vara av relevans för
programmets lärandemål.
Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen. Huvudområdet för examen är kulturgeografi, statsvetenskap,
eller socialantropologi. Inriktningen är samhällsvetenskapliga miljöstudier.
Övrigt

Programmet ges på engelska.
Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade studieåren, kan begära att få
slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Därvid gäller de begränsningar
som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.
När utbildningsplanen är upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning enligt föreliggande
utbildningsplan under en avvecklingsperiod som omfattar programmets nominella löptid plus två år. Under
denna period gäller i första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående
kurserna, i andra hand erbjuds likvärdig utbildning.
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 hp varav minst 90 inom
statsvetenskap, respektive 60 hp inom annat huvudområde för utbildningen. För vissa valbara kurser som ges
inom programmet gäller därutöver särskilda förkunskapskrav (se förteckning som tillhandahålls av
medverkande institutioner).
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