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Beslut

Denna utbildningsplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2020-02-04. Denna utbildningsplan är
fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2020-02-04.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen om minst 180 hp i humaniora, samhällsvetenskap eller juridik, ett examensarbete på minst
15 hp med genusvetenskaplig inriktning och 30 hp i kurser med genusvetenskaplig inriktning. Engelska 6 och
Svenska 3.
Programmets uppläggning

Programmet vänder sig till den som vill skaffa sig fördjupade kunskaper om hur genus konstrueras i kultur
och samhälle. Vi studerar vilken betydelse genus har i våra liv, hur genusordningar återskapas och utmanas,
och även hur genus är sammanflätat med andra maktordningar som ålder, sexualitet, etnicitet och klass.
Programmet är inriktat på aktuell teori- och metoddiskussion inom internationell och nationell
genusforskning. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vilket gör programmet lämpligt för den som
har läst såväl humaniora, samhällsvetenskap eller juridik.
Programmet ger en bred och djup bas för fortsatta studier i genusvetenskap samt kompetenser som är
användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga. Dit hör
till exempel forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete, kommunikation,
offentlig och privat förvaltning och inom kultursektorn. Inom programmet finns möjligheter till praktik.
Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap.
Inom programmet är det möjligt att avsluta studierna med filosofie magisterexamen. För magisterexamen
omfattar utbildningstiden heltidsstudier under ett år (60 hp) och för masterexamen heltidsstudier under två år
(120 hp). Termin 1 är gemensam för samtliga studenter på programmet och det är därför möjligt att påbörja
studierna utan att ha bestämt vilken examen som ska avläggas. Utbildningen består av både obligatoriska och
valbara kurser. För magisterexamen ska minst 45 hp avse kurser och examensarbete i huvudområdet
genusvetenskap.
För masterexamen ska minst 67,5 hp avse kurser och examensarbete i huvudområdet genusvetenskap.
Därutöver ges möjlighet till specialisering genom breddningsstudier och färdighetskurser. Utrymmet för
breddningsstudier ökar för den som följer utbildningen i två år.
Undervisning på engelska kan förekomma.
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Alla kurser, förutom praktikkurs och uppsatskurser, omfattar 7,5 hp och ges på halvfart där två kurser à 7,5 hp
läses parallellt.
Mål

För magisterexamen ska studenten
Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området
som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata
metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att 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 arbeta i annan
kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- 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.
För masterexamen ska studenten
Kunskap och förståelse
- 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
- 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
- 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.
Kurser

Studiegång och obligatoriska kurser.
Termin 1:
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
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Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn, 7,5 hp (huvudområde genusvetenskap)
Genus och makt, 7,5 hp (huvudområde genusvetenskap)
Intersektionalitet, 7,5 hp (huvudområde genusvetenskap)
Termin 2:
Genusvetenskapliga metoder 7,5 hp (huvudområde genusvetenskap) och valbar kurs om 7,5 hp
Genusvetenskap - magisterkurs, 15 hp (huvudområde genusvetenskap) eller valbara kurser om 15 hp
Termin 3:
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
Tematisk fördjupning i genusvetenskap, 7,5 hp (huvudområde genusvetenskap)
Valbara kurser om 15 hp, eller Genusvetenskaplig praktikkurs, 15 hp (huvudområde genusvetenskap)
Termin 4:
Genusvetenskap - masterkurs, 30 hp (huvudområde genusvetenskap)
För specificerade förkunskapskrav se respektive kursplan.
Utbudet av valbara kurser annonseras på www.hum.su.se/kursutbud senast den 15 september respektive den
15 mars.
Vid etappavgång för magisterexamen läses de obligatoriska kurserna på termin 1 och kursen
Genusvetenskapliga metoder, en valbar kurs à 7,5 hp samt Genusvetenskap - magisterkurs under termin 2.
Vid etappavgång för magisterexamen är det sammanlagda antalet högskolepoäng i valbara kurser 7,5 hp. Det
sammanlagda antalet högskolepoäng som får avse kurser på grundnivå är 7,5 hp.
För masterexamen är det sammanlagda antalet högskolepoäng i valbara kurser 37,5 hp. Det sammanlagda
antalet högskolepoäng som får avse kurser på grundnivå är 15 hp.
Examen

Programmet leder till Filosofie masterexamen i genusvetenskap, med möjlighet till etappavgång för Filosofie
magisterexamen i genusvetenskap.
Övrigt

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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