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Utbildningsplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2019-02-06.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Grundläggande behörighet.
Programmets uppläggning

Kandidatprogrammet i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer utvecklar studentens förmåga
att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem och ger
beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom huvudområdet kulturgeografi utvecklar utbildningen
studentens förmåga att – utöver kunskaper och färdigheter – söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Kandidatprogrammet består av obligatoriska och valbara kurser i kulturgeografi och valfria kurser.
Programmet ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kulturgeografi, möjlighet till fördjupning inom
flera geografiska delområden och utrymme för studier utomlands vid ett av våra partneruniversitet.
Termin 1 består av fyra obligatoriska kurser i kulturgeografi, termin 2 innehåller två valbara kurser inom
kulturgeografi och två obligatoriska kurser i kulturgeografi, termin 5 består av tre obligatoriska kurser i
kulturgeografi, inklusive examensarbete, och termin 6 består av en obligatorisk kurs i kulturgeografi.
Terminerna 3 och 4 är valfria.
Mål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 8§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan:
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom kulturgeografi, 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
För kandidatexamen ska studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
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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,
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
– visa förmåga att inom kulturgeografi 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.
Examensarbete
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst
15 högskolepoäng inom huvudområdet kulturgeografi.
Kurser

Terminerna 1, 2, 5 och 6 är obligatoriska och ligger på grundnivå inom huvudområdet kulturgeografi. De
obligatoriska kurserna ges på svenska eller engelska. Kurslitteratur är på engelska och svenska.
Termin 1. Kurser inom kulturgeografi:
Introduktion till kulturgeografi, 7,5 hp
Befolkning, miljö och landskap i förändring, 7,5 hp
Städer och det urbana samhället – lokala och globala utmaningar, 7,5 hp
GIS och rumslig analys I, 7,5 hp
Termin 2. Kurser inom kulturgeografi:
Två valbara kurser, 7,5+7,5 hp*
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder, 7,5 hp
Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp
Termin 3. Valfria kurser:
Valfria kurser eller utlandsstudier, 30 hp
Termin 4. Valfria kurser:
Valfria kurser eller utlandsstudier, 30 hp
Termin 5. Kurser i kulturgeografi:
Teorier inom kulturgeografi, 7,5 hp
Samhällsvetenskapliga metoder och forskningsdesign inom kulturgeografi, 7,5 hp
Examensarbete i kulturgeografi, 15 hp
Termin 6. Kurs i kulturgeografi:
Tillämpningar inom kulturgeografi, 30 hp
*Inför varje termin fastställer Kulturgeografiska institutionen vilka valbara kurser som ges. Desssa kurser
meddelas i särskild förteckning.
Maximalt 30 hp kurser på avancerad nivå kan ingå i programmet.
Examen

Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är kulturgeografi.
Övrigt

För fortsätta studier inom programmet och inom en viss kurs måste studenten först klara av vissa kurser eller
ett visst antal högskolepoäng från föregående kurser. Särskilda regler gäller för antagning till valfria kurser
och till utlandsstudier inom studentutbyte. Kursspecifik behörighet anges i respektive kursplan.
För att börja på termin 2 krävs minst 15 hp från programmets första termin.
För att börja på termin 5 krävs 60 hp från programmets två första terminer.
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För att börja på termin 6 krävs 60 hp från programmets två första terminer och Examensarbete i
kulturgeografi, 15 hp.
Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade tre 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.
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