
 
BESLUT  
2013-03-19 

Dnr  

SU FV-1.2.1-0286-13 

1 (11) 

 

 
Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-162415 
10691 Stockholm Universitetsvägen 10A Telefax:  

www.hum.su.se E-post: henric.hertzman@su.se 
 

  
Henric Hertzman Humanistiska fakultetsnämnden 
FD, Utbildningsledare  
Humanistiska fakultetskansliet  
  
  
 

Den avancerade nivåns organisation och struktur vid Humanistiska 
fakulteten fr.o.m. läsåret 2014-2015 

Bakgrund 

I och med Bolognaprocessen etablerades tre nivåer med olika examina inom varje nivå. Varje 
nivå - grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå – bygger på och förutsätter studier på 
tidigare nivå. I Sverige valde man att ta hänsyn till den äldre uppdelningen i grundläggande 
högskoleutbildning och forskarutbildning, och anpassade därmed Bolognaprocessen i vissa 
avseenden, bland annat genom att konstruera den avancerade nivån i två steg (ettårig magister 
och tvåårig master).  

Humanistiska fakultetsnämnden har fattat flera strategiska beslut som ligger till grund för den 
verksamhet som nu bedrivs på den avancerade nivån vid fakulteten, särskilt besluten om 
verksamhetsplanen för 2006 (2006-02-21) och Utbildning på avancerad nivå inom 
Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet (2008-06-10). I verksamhetsplanen för 
2006 beslutades bland annat: 

• att huvudalternativet inom fakultetens utbildning på avancerad nivå skall vara 
program som leder fram till masterexamen, och 

• att strävan bör vara att begränsa antalet masterprogram genom att ge dem vida 
beteckningar och låta programmen inom sig innehålla mer speciella inriktningar. 

Efter en uppföljning 2007 konstaterades att vissa problem med utbildningsutbudet på 
avancerad nivå förelåg. Bland annat ansågs det oklart hur de befintliga 
utbildningsprogrammen förhöll sig till de beslutade strategiska målen enligt ovan. Man 
konstaterade vidare att utbildningsprogrammens struktur i somliga fall var otydlig, att utbudet 
av valbara kurser var begränsat (och därigenom även rörligheten mellan olika program), samt 
att programmen var kostsamma och att ekonomiska vinster skulle kunna göras genom en 
högre grad av samordning. För att åtgärda dessa problem beslutades 2008-06-10 efter förslag 
från Grundutbildningsberedningen bland annat: 

• att samtliga program inom avancerad nivå, vilka bygger på samarbeten med 
gemensamma, vetenskapliga/utbildningsmässiga grunder, följer en specifik modell 
(se figur 1 nedan), 
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• att övriga program inom avancerad nivå, vilka bygger på samarbeten utanför 
fakulteten eller ställer krav på yrkesförberedande moment kan ha annan struktur, och 

• att utse värdinstitutioner för, och att avsätta medel för samordning av programmen. 

Figur 1: Den av fakultetsnämnden 2008 beslutade programstrukturen på avancerad nivå 
(Utbildning på avancerad nivå inom Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, 
2008-06-10) 
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* varav minst två inom huvudområdet för inriktningen på programmet enligt utbildningsplanen och 15 hp inom 
annat huvudområde än det man skriver examensarbetet                              
  
Dessa beslut syftade till att göra strukturen på den avancerade nivån tydlig för studenterna, att 
utöka andelen valbara kurser inom programmen för att på så sätt skapa rörlighet mellan 
fakultetens program, samt att konstnadseffektivisera verksamheten. Dessutom, eftersom denna 
modell bygger på en hög grad av valfrihet behöver ett ingående ämne endast erbjuda fyra 
kursmoduler om 7,5 hp per läsår. Därigenom var förhoppningen att även små ämnen skulle ha 
möjlighet att ingå i ett program.  

Nuvarande utbud 

Utbildningsprogram 

Det finns för närvarande 18 aktiva masterprogram vid Humanistiska fakulteten. Av tabell 1 
framgår den totala studentvolymen (t.o.m. HT 2012) inom programmen. Dessutom framgår 
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den totala studentvolymen per inriktning (där sådana erbjuds), antalet studenter som antogs 
per program/inriktning HT 2012, samt vilka av programmen/inriktningarna som parallellt 
erbjuder fristående kurs med examensarbete.  

Tabell 1. Aktuella program HT 2012 (Verksamheten på avancerad nivå vid Humanistiska 
fakulteten, 2011-09-14, bearbetning av tabell 6)  

Program Total volym = 
antal 
registrerade 
sedan 
programmet 
startade 

Program-
start 

Inriktningar 
(*=ämnet/huvudom-
rådet erbjuder  
fristående 
examensgivande 
kurser) 

Totalt antal 
registrerade 
studenter/inrikt-
ning sedan 
programmet 
startade. 

Antal 
nyregistre-
rade 
studenter 
HT 2012 

Masterprogram i estetiska vetenskaper, 
samtliga inriktningar  

61 HT 2009 Etnologi* 
Filmvetenskap*  
Filosofi* 
Genusvetenskap* 
Konstvetenskap  
Litteraturvetenskap* 
Modevetenskap  
Musikvetenskap  
Teatervetenskap  

1 
3 
1 
1 
46 
4 
4 
0 
1 

2 
0 
0 
0 
10 
1 
0 
1 
2 

Masterprogram i historiska studier 79 HT 2007 Historia* 
Idéhistoria* 

Ej tillgängligt 
Ej tillgängligt 

9 

Masterprogram i litteraturvetenskap, 
samtliga inriktningar 

83 HT 2009 Antik grekiska* 
Allmän och svensk*  
Engelsk litteratur* 
Franska* 
Genusvetenskap* 
Italienska* 
Japansk litteratur* 
Portugisiskspråkig 
litteratur* 
Spanskspråkig 
litteratur* 

0 
29 
42 
1 
2 
2 
0 
 
3 
 
4 

0 
12 
11 
0 
0 
0 
0 
 
0 
 
1 

Masterprogram i språkvetenskap, 
samtliga inriktningar  

64 HT 2009 Antik grekiska* 
Engelska* 
Filosofi* 
Franska* 
Lingvistik* 
Portugisiska* 
Slaviska språk* 
Spanska* 
Tvåspråkighet* 
Språkdidaktik, fr 
HT2013 

0 
23 
0 
0 
15 
1 
0 
3 
22 
 
- 

0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
9 
 
- 

Masterprogram i arkeologi, alla 
inriktningar  

74 HT 2009 
(07) 

Antikens kultur och 
samhällsliv* 
Arkeologi  
Laborativ arkeologi 
Osteoarkeologi  

 
10 
33 
13 
18 

 
4 
12 
0 
2 

Masterprogram i filmvetenskap 50 HT 2008 Filmvetenskap*  10 

Masterprogram i dansvetenskap 7 HT 2007 Dansvetenskap   0 
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Program Total volym = 
antal 
registrerade 
sedan 
programmet 
startade 

Program-
start 

Inriktningar 
(*=ämnet/huvudom-
rådet erbjuder  
fristående 
examensgivande 
kurser) 

Totalt antal 
registrerade 
studenter/inrikt-
ning sedan 
programmet 
startade. 

Antal 
nyregistre-
rade 
studenter 
HT 2012 

Masterprogram i medie- och 
kommunikationsvetenskap 

119 HT 2007    
18 

Curatorprogrammet. Internationellt 
masterprogram med inriktning mot 
konst, management och juridik  

34 VT 2008    
 
9 

Masterprogram i modevetenskap1  HT 2013    - 

Masterprogram i latinamerikastudier 11 HT 2007   0 

Masterprogram i kulturarvsstudier 52 HT 2009   9 

Masterprogram i journalistik 108 HT 2007   0 

Masterprogram i filosofi 0 HT 2007   0 

Masterprogram i medeltidsstudier 13 HT 2007 Historia* 
Arkeologi  
Konstvetenskap  
Nordiska språk* 
Latin* 

Ej tillgängligt 
Ej tillgängligt 
Ej tillgängligt 
Ej tillgängligt 
Ej tillgängligt 

0 
0 
0 
0 
0 

Masterprogram i översättningsvetenskap, 
alla inriktningar  

41 HT 2007 Engelska* 
Italienska* 
Japanska* 
Kinesiska* 
Tyska* 
Franska* 
Spanska* 

 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Masterprogram i översättningsvetenskap, 
inriktning konferenstolkning 

2 HT 2011    
0 

Masterprogram i svenska 19 HT 2007   3 

 

I enlighet med fakultetsnämndsbeslutet 2008 ska således de sex ämnesövergripande 
programmen (masterprogram i översättningsvetenskap undantaget) följa den beslutade 
strukturen i figur 1, medan övriga tillåts avvika mot bakgrund av de beslutade 
kriterierna (samarbeten utanför fakulteten eller arbetsmarknadsanknytning). Utöver dessa har 
masterprogrammen i filmvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, samt 
modevetenskap hittills tillåtits avvika från utbildningsstrukturen på grund av att de riktar sig 
mot internationella studenter eller har arbetsmarknadsanknytning.  

                                                      

 

1Masterprogram i modevetenskap är ett utbildningsprogram fr.o.m. HT 2013. Innan dess bestod 
utbildningen i modevetenskap på AN av två 60 hp-kurser (inom ramen för vilka 107 studenter varit 
registrerade på magisterkursen, och 45 studenter på masterkursen). 
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Fristående examensgivande kurser  

Utöver utbudet av program finns vid Humanistiska fakulteten ett omfattande utbud av kurser 
på avancerad nivå som innehåller examensarbete. I tabell 2 listas de kurser som enligt 
Stockholms universitets utbildningskatalog erbjuds under läsåret 2012-20132. I tabellen 
framgår det totala antalet förstagångsregistrerade studenter under läsåret 2012-2013 på dessa 
kurser, samt huruvida ämnet/huvudområdet ingår i ett masterprogram eller inte. 

Tabell 2. Examensgivande kurser på avancerad nivå samt antal förstagångsregistrerade 
HT2012-VT2013 (Stockholms universitets utbildningskatalog HT12-VT13, Ladok) 

Ämne *=ämnet ingår i masterprogram  
 

Antal förstagångs-
registrerade läsåret 
2012-2013 

Allmän språkvetenskap, magisterkurs, 15 hp * 0 
Allmän språkvetenskap, masterkurs, 30 hp * 6 
Antikens kultur och samhällsliv, magisterkurs, 30 hp * 0 
Arabiska, masterkurs 60 hp  1 
Datorlingvistik, magisterkurs, 15 hp * 2 
Datorlingvistik, masterkurs, 30 hp * 0 
Engelska, magisterkurs, språk, 30 hp * 3 
Engelska, magisterkurs, litteratur, 30 hp * 2 
Etnologi, magisterkurs, 30 hp * 0 
Etnologi, masterkurs, 30 hp * 0 
Finska, magisterkurs, 30 hp  0 
Finska, masterkurs, 30 hp  0 
Fonetik, magisterkurs, 15 hp * 0 
Fonetik, masterkurs, 30 hp * 0 
Franska, magisterkurs, 15 hp * 0 
Franska, magisterkurs, 30 hp * 8 
Franska, masterkurs, 30 hp * 2 
Genusvetenskap, masterkurs, 30 hp * 0 
Grekiska, magisterkurs, 15 hp  0 
Grekiska, magisterkurs, 30 hp  0 
Grekiska, masterkurs, 30 hp  0 
Historia, magisterkurs, 15 hp * 5 
Historia, masterkurs 15 hp * 4 
Historia, masterkurs, 30 hp * 9 
Idéhistoria, magisterkurs, 15 hp * 8 
Idéhistoria, masterkurs, 30 hp * 2 
Italienska, magisterkurs, 15 hp *Italienska, litteratur ingår i program 0 
Italienska, magisterkurs, 30 hp *Italienska, litteratur ingår i program 6 
Italienska, masterkurs, 30 hp *Italienska, litteratur ingår i program 1 
Japanska, magisterkurs, 60 hp * 2 

                                                      

 

2Fakultetens utbud av examensgivande kurser på avancerad nivå är således mer omfattande än vad som 
framgår i tabell 2. 
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Kinesiska, masterkurs, 60 hp  0 
Laborativ arkeologi, magisterkurs, 15 hp * 2 
Latin, magisterkurs, 30 hp * 1 
Latin, masterkurs, 30 hp * 0 
Litteraturvetenskap, magisterkurs, 15 hp * 21 
Litteraturvetenskap, masterkurs, 15 hp * 10 
Masterkurs I i filmvetenskap, 60 hp * 5 
Mellanöstern- och nordafrikastudier, masterkurs, 60 hp  1 
Modevetenskap, magisterkurs 60 hp Nedlagd, studenter hänvisas till programmet 17 
Modevetenskap, masterkurs 60 hp  Nedlagd, studenter hänvisas till programmet 13 
Nordiska språk med historisk inriktning, magisterkurs, 30 hp * 0 
Polska, magisterkurs, 15 hp  0 
Polska, masterkurs, 15 hp  0 
Polska, masterkurs, 30 hp  0 
Portugisiska, magisterkurs, 30 hp * 0 
Portugisiska, masterkurs, 30 hp * 0 
Praktisk filosofi, magisterkurs, 30 hp * 2 
Praktisk filosofi, masterkurs, 30 hp * 0 
Religionshistoria, magisterkurs, 30 hp  3 
Religionshistoria, master, 15 hp  0 
Religionshistoria, masterkurs, 60 hp  2 
Ryska, magisterkurs, 15 hp  0 
Ryska, masterkurs, 15 hp  0 
Ryska, masterkurs, 30 hp  3 
Spanska, magisterkurs, 30 hp * 3 
Spanska, masterkurs, 30 hp * 4 
Svenska som andraspråk, magisterkurs, 30 hp * 5 
Svenska, magisterkurs, 30 hp * 2 
Teoretisk filosofi, magisterkurs, 30 hp * 4 
Teoretisk filosofi, masterkurs, 30 hp * 1 
Tjeckiska, magisterkurs, 15 hp  0 
Tjeckiska, masterkurs, 15 hp  0 
Tjeckiska, masterkurs, 30 hp  0 
Tvåspråkighet, magisterkurs, 15 hp * 2 
Tvåspråkighet, masterkurs, 30 hp * 5 
Tyska masterkurs, 30 hp (*Masterprogram i översättningsvetenskap) 1 
Tyska, magisterkurs, 30 hp (*Masterprogram i översättningsvetenskap) 9 
Översättningsvetenskap, magisterkurs, 15 hp * 5 

 

Av tabellen framgår att majoriteten av de ämnen som erbjuder examensarbete som fristående 
kurs dessutom ingår i program. Omfattningen av fristående examensgivande kurser om 15 hp 
och 30 hp vid fakulteten är stor. Flertalet ämnen erbjuder flera varianter av kurser för de olika 
examensnivåerna med olika poängomfång.  

Vägar till examen på avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten 

Examensfordringarna för magisterexamen kan vid Humanistiska fakulteten uppnås genom 
etappavgång efter 60 hp inom ramen för de masterprogram som möjliggör detta. Enligt denna 
modell läser studenterna första året av programmet, vilket inkluderar de för programmet 
obligatoriska programspecifika kurserna (15 hp), obligatoriska kurser inom huvudområdet för 
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examen (15 hp), två valbara kursmoduler (15 hp), och examensarbete (15 hp). Den vanligaste 
modellen vid fakultetens institutioner är emellertid att erbjuda en magisterkurs om 30 hp som 
fristående kurs bestående av en kursdel om 15 hp och ett examensarbete om 15 hp. För att få 
ut en magisterexamen kombineras magisterkursen med breddningsstudier om 30 hp. Ett stort 
antal institutioner erbjuder dessutom examensarbetet för magisterexamen om 15 hp som 
fristående kurs. För examen behöver studenterna således kombinera detta med ytterligare 15 
hp inom huvudområdet för examen, samt breddningsstudier om 30 hp. 

Masterexamen kan uppnås genom att läsa något av fakultetens masterprogram i sin helhet, 
vilka samtliga avslutas med ett examensarbete om 30 hp termin under termin 8. Vissa 
program erbjuder, som framgår i figur 1 ovan, etappavgång för magisterexamen, med 
möjlighet till påbyggnad upp till masterexamen med ytterligare ett examensarbete inom 
huvudområdet om 15 hp. Utöver detta erbjuder några få institutioner masterkurser om 60 hp 
(med magisterexamen som förkunskapskrav) innehållande en kursdel och ett examensarbete 
om 30 hp vardera. Bland fakultetens institutioner är den vanligaste modellen på masternivån 
att tillhandahålla fristående kurser innehållande examensarbete om 15 hp och/eller 30 hp. För 
att uppnå examensfordringarna för masterexamen behöver studenterna kombinera 
examensarbetet om 15 hp med fristående kurser om 105 hp (av vilka 15 hp examensarbete och 
ytterligare 30 hp måste vara inom huvudområdet). Examensarbetet om 30 hp kombineras med 
fristående kurser om 90 hp (av vilka 30 hp måste vara inom huvudområdet). Enligt lokala 
bestämmelser ska också kurserna i vetenskapsteori (7,5 hp) och akademisk engelska (7,5 hp) 
ingå i studierna. 

Mot bakgrund av utbudsbeskrivningen ovan kan det konstaterats att rådande 
utbildningsstrukturer på avancerad nivå har överlevt efterföljande reformer. Utbudet består till 
synes av en kursstruktur från tiden före implementeringen av Bologna med programmen från 
reformerna 2006 och 2008 löpande parallellt. Med Universitetskanslersämbetets (fd. 
Högskoleverket) nuvarande resultatinriktade system för kvalitetsutvärderingar utgör det stora 
utbudet av fristående examensgivande kurser, och den fria studiegången det medför, en 
särskilt stor utmaning för fakulteten att kvalitetssäkra så att studenternas måluppfyllelse kan 
garanteras.  

Åtgärder 

I sin strategiska plan Strategier vid Humanistiska fakulteten 2012-2014 fastslår Humanistiska 
fakultetsnämnden att ”[d]e beslut som fattades i samband med genomförandet av 
Bolognaprocessen har varit bristfälligt implementerade. Under den kommande perioden måste 
den avancerade nivån få en struktur och en organisation som gör den attraktiv för studenterna, 
så att såväl tillströmning som studieprestation ökar. Ambitionen bör vara att utbildning på 
avancerad nivå vid fakulteten i största möjliga mån ges inom ramen för program och 
organiseras i enlighet med den av fakultetsnämnden 2008 beslutade programstrukturen. Denna 
ska utformas så att förutsättningarna förbättras för att säkerställa studenternas 
måluppfyllelse[…]Reformen från 2008 upp ska följas upp även genom skapandet av ett 
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tydligare organisatoriskt ramverk för masterutbildningar i de ämnen som har visat sig inte 
kunna ta plats inom de befintliga programmen.” 

För att åtgärda de problem som skisserats i denna rapport, och som identifierats av 
Humanistiska fakultetsnämnden i sin strategiska plan, föreslås härmed en rad åtgärder. Som 
utgångspunkt för åtgärderna ligger nämndens grundantagande att de strategiska diskussioner 
som förts, och de beslut som har fattats, avseende den avancerade nivån vid fakulteten sedan 
2006 har varit positiva, men bristfälligt implementerade. Ambitionen bör vara att utbildningen 
på avancerad nivå vid fakulteten i största möjligaste mån ges inom ramen för program, och att 
den organiseras i enlighet med den av fakultetsnämnden 2008 beslutade programstrukturen.  

Programsamordning 

Den operativa samordningen av program och kursutbud på avancerad nivå förläggs från och 
med vårterminen 2013 till Humanistiska fakultetskansliet genom en ny funktion för 
utbildningssamordning. Fakultetskansliet ska tillhandahålla en webbsida/portal för den 
avancerade nivån där nyheter, information om aktiviteter och aktuella seminarier och 
föreläsningar etc. publiceras. Här ska även en kurspool finnas för att tydliggöra fakultetens 
(och lärosätets) utbud av valbara kurser och färdighetskurser på avancerad nivå. Funktionen 
för utbildningssamordning initierar och projektleder fakultets- och programgemensamma 
aktiviteter, exempelvis upptakter, arbetsmarknadsdagar och avslutningsfester, samt initierar 
och genomför marknadsföringsinsatser i nära samarbete med kansliets kommunikatör. 
Fakultetens ämnesövergripande program kommer alltjämt att ha värdinstitutioner med särskilt 
ansvar för programmens innehåll och progression, framtagande av utbildningsplan samt för de 
programspecifika kursernas innehåll och upplägg. För uppdraget som värdinstitution utgår 
ingen särskild ersättning utöver den som tillfaller institutionen för helårsstudenterna och 
helårsprestationerna för den programspecifika delen.  

Utbildningens struktur 

Från och med läsåret 2014-2015 ska all utbildning på avancerad nivå följa den obligatoriska 
programstruktur fakultetsnämnden beslutade 2008, dvs. såväl masterprogram som 
magister/masterkurser. Avvikelser från strukturen kan medges i undantagsfall för utbildning 
som riktar sig mot en tydlig arbetsmarknad eller som bygger på samarbeten utanför fakulteten 
eller lärosätet. För att uppnå rörlighet mellan programmen (och magister-/masterkurserna) ska 
samtliga ingående kursmoduler, med undantag av kurserna med examensarbete, omfatta 7,5 
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hp, ges på halvfart och schemaläggas period A-B och/eller C-D i enlighet med strukturen i 
figur 13.  

Fristående examensgivande kurser (dvs. innehållande examensarbete) på avancerad nivå ska 
omfatta 60 hp, och struktureras i enlighet med strukturen i figur 1. Fakultetens utbud av 
fristående magister- och masterkurser som understiger 60 hp läggs ned inför läsåret 2014–
2015.  

Kurser med examensarbete (15 respektive 30 hp) som ingår i programmen ska endast vara 
tillgängliga för programstudenter, och ges/annonseras således inte som fristående kurser. 
Studenter som har för avsikt att ta examen på avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten på 
basis av fristående kurser måste således ansöka att få tidigare studier tillgodoräknade inom 
ramen för ett program eller magister/masterkurs.  

Programmens (och magisterkursernas) programspecifika del (termin 1, period A-B) ska 
fokusera på övergripande gemensamma vetenskapliga grunder. Programmets värdinstitution 
ansvarar för planering och genomförande av kursdelen.  

Eftersom de vetenskapsteoretiska examensmålen i Högskoleförordningen är desamma för 
magisterexamen och masterexamen utökas det tidigare obligatoriet att kursen Vetenskaplighet 
och forskningsetik (7,5 hp) ska ingå i masterexamen till att även gälla för magisterexamen 
fr.o.m. läsåret 2014-2015. Kursen förläggs därför till den programspecifika delen av 
programmen och magisterkurserna, vilket innebär att det programspecifika innehållet 
reduceras från 15 hp till 7,5 hp. Den vetenskapsteoretiska kursen blir därmed obligatorisk för 
samtliga nybörjarstudenter på avancerad nivå vid fakulteten. Kursen i Avancerad akademisk 
engelska (7,5 hp) förblir obligatorisk för masterexamen, och förläggs inom de valbara delarna 
av programmet (period A-D på vårtermin respektive period C-D på hösttermin). Det valbara 
utbudet för masterexamen reduceras därmed från 45 hp till 37,5 hp. Utbudet av 
färdighetskurser ses över och utökas inför läsåret 2014-2015. Färdighetskurserna ska vara 
arbetsmarknadsinriktade och kan med fördel ges i samarbete mellan institutioner. Även 
färdighetskurser från andra fakulteter/lärosäten ska kunna erbjudas.   

Befintligt programutbud, och benämningar på de befintliga programmen, ses över under våren 
2013. Eventuella ettämnesprogram/kurser får förekomma då gemensamma 
vetenskaplig/utbildningsmässiga grunder saknas i relation till övriga ämnen/huvudområden 
inom ramen för fakultetens verksamhetsområde. Även dessa ska struktureras i enlighet med 
strukturen i figur 1, men tillhandahåller då eget programspecifikt innehåll. De tar i övrigt del 
av, och bidrar till, fakultetens samlade utbud av valbara kurser och färdighetskurser.  

                                                      

 

3 I vissa fall kan det vara motiverat att kurser omfattar 15 hp, exempelvis praktikkurser. 
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Mot bakgrund av ovanstående kommer den avancerade nivån att struktureras i enlighet med 
figur 2 nedan fr.o.m. läsåret 2014-2015. 

Figur 2: Utbildningsstruktur på avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten fr.o.m. läsåret 
2014-2015. 
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* varav minst två inom huvudområdet för inriktningen på programmet enligt utbildningsplanen och 15 hp inom 
annat huvudområde än det man skriver examensarbetet, samt Avancerad akademisk engelska (7,5 hp)                             
 

Förslag till beslut 

Med hänvisning till det som ovan anförts beslutar Humanistiska fakultetsnämnden: 

att den av fakultetsnämnden 2008 beslutade programstrukturen fr.o.m. läsåret 2014-2015 ska 
gälla för all utbildning på avancerad nivå, dvs. för såväl masterprogram som för magister- och 
masterkurser. Dispens från detta krav kan beviljas av fakultetsnämnden i särskilda fall om 
utbildningarna bygger på samarbeten utanför fakulteten och/eller ställer krav på 
yrkesförberedande moment, 

att fakultetens fristående utbud av magister- och masterkurser innehållande examensarbete 
(självständigt arbete) för examen på avancerad nivå fr.o.m. läsåret 2014-2015 ska omfatta 60 
hp, och att fakultetens nuvarande utbud av dessa kurser som understiger 60 hp läggs ner inför 
läsåret 2014-2015, 
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att kursen Vetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp) blir obligatorisk för magisterexamen 
och masterexamen, och att den förläggs i den programspecifika delen av 
programmen/kurserna (period A-B på hösttermin),  

att kursen Avancerad akademisk engelska (7,5 hp) förblir obligatorisk för masterexamen, och 
att den förläggs inom de valbara delarna av programstrukturen (period A-D på vårtermin 
respektive period C-D på hösttermin), 

att uppdra åt sektionsberedningarna att senast 2013-05-28 inkomma till fakultetsnämnden 
med förslag till eventuella förändringar i fakultetens utbud av program på avancerad nivå, 

att uppdra åt sektionsberedningarna att inventera behovet av färdighetskurser och att senast 
2013-05-28 inkomma till fakultetsnämnden med förslag till förändringar i fakultetens utbud 
av dessa kurser. 
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Den avancerade nivåns organisation och struktur vid Humanistiska 
fakulteten fr.o.m. läsåret 2014-2015 – förtydligande avseende 
utbildningsstrukturens flexibilitet 

På fakultetsnämndens sammanträde 2013-02-12 återremitterades rubricerat ärende med 
önskemål om förtydliganden vad gäller utbildningsstrukturens flexibilitet. Dessa 
förtydliganden presenteras här nedan i tre kategorier utifrån den diskussion som fördes vid 
nämndens sammanträde – fakultetens utbud av fristående kurser, examensarbetets placering, 
samt befintliga utbildningsprogram. 

Fakultetens utbud av fristående kurser fr.o.m. läsåret 2014-2015 

För närvarande består fakultetens fristående kursutbud på avancerad nivå dels av kurser om 
7,5 hp (som samtidigt utgör kursutbudet inom fakultetens masterprogram), dels av 
examensgivande magister- och masterkurser, alla innehållande examensarbeten, med 
varierande poängomfång (15-60 hp). När beslutet fattas att alla examensgivande kurser som 
omfattar mindre än 60 hp läggs ned, kommer de kursdelar som ingår omvandlas till enskilda 
kurser. Dessa kurser periodiseras i enlighet med den 2008 beslutade programstrukturen inom 
ramen för 60 hp-kurser. Alla ingående kurser, förutom examensarbetena, bör dessutom 
erbjudas på fristående basis. Detta innebär att en student som har för avsikt att läsa ett ämne 
på avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten från och med läsåret 2014-2015 har följande 
möjligheter: 

1. Fristående kurser om 7,5 hp, 
2. Fristående magister/masterkurs om 60 hp, 
3. Masterprogram (med eller utan möjlighet för etappavgång för magisterexamen) om 120 hp. 
 
Eftersom de fristående kurserna om 7,5 hp enligt alternativ 1 – som också ingår inom ramen 
för alternativ 2 och 3 – går på halvfart, kan en student som väljer att läsa enligt alternativ 1 
välja att läsa på halv- eller helfart, samt lägga upp sina studier utifrån de givna mitt-
terminsgränserna. Den lokala examensordningen för magister och masterexamen (dvs. de 
kursfordringar som krävs för examen) kommer att framgå på den centrala web-portal för den 
avancerade nivån vid fakulteten som är under utveckling. 
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Examensarbetets placering  

Mot bakgrund av examensordningen (högskoleförordningen) och 
Universitetskanslersämbetets nuvarande system för kvalitetsutvärderingar bör en 
grundläggande princip vid Humanistiska fakulteten vara att examensarbetet för respektive 
examensnivå är placerat sist i utbildningen i enlighet med det beslut som fattades 2008. Det 
kan emellertid finnas ämnen/huvudområden vars karaktär motiverar att denna princip frångås. 
Fakultetsnämndens ambition bör därmed vara att tillåta så mycket flexibilitet i ramstrukturen 
som möjligt. Nämnden bör dock i sitt uppföljningsarbete tillse att fakultetens valbara utbud 
inskränks i så liten utsträckning som möjligt, och att förutsättningarna för studenternas 
måluppfyllelse inte försämras, utifrån institutionernas beslut gällande detta.  

Befintliga utbildningsprogram 

Beslutet om att flertalet masterprogram ska erbjuda kurser om 7,5 hp som ges på halvfart 
fattades 2008. Beslutet implementerades emellertid bristfälligt, och med tiden har enstaka 
program inrättats bestående av kurser med andra poängomfång och studietakt. Dessa 
utbildningsprogram kommer därmed att alltjämt falla utanför den beslutade strukturen, vilket 
innebär att studenterna på programmen inte kommer att kunna välja kurser utanför 
programgivande institution. Inte heller kommer deras kurser att vara valbara för studenter på 
andra program. Då dessa utbildningsplaner har fastställts av fakultetsnämnden enligt gällande 
handläggningsordning, bör nämnden dock inte avkräva dessa institutioner revideringar. 
Fakultetsnämnden bör dock uppmana institutionerna att föra interna diskussioner om hur 
förutsättningarna för att deras kurser ska kunna bidra till andra programs breddningar, och 
vice versa, ska kunna förbättras. 
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