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Examensbenämning
Denna studieplan avser det tvååriga mastersprogrammet i humaniora,
inriktning genusvetenskap. Programmet ges vid historisk-filosofiska fakulteten
vid Uppsala universitet och den leder till masterexamen i genusvetenskap.
Möjlighet finns dock att ta ut magisterexamen efter ett års studier.
Betyg
På kurserna ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. På vissa kurser (till exempel VFU) ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
Organisation
Programmet ges av Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
Studenterna på masterprogrammet i humaniora/genusvetenskap kan inom
ramen för programmet välja bland historisk-filosofiska och
samhällsvetenskapliga fakulteternas kursutbud på framför allt avancerad nivå,
men även kurser inom andra fakulteter, eller relevanta kurser som ges vid
andra lärosäten nationellt eller internationellt. Kurserna väljs i samråd med
studierektor vid Centrum för genusvetenskap.
Internationalisering
Centrum för genusvetenskap deltar i internationella samarbeten med flera
andra universitet. Samarbetet omfattar internationella studentutbyten, kurser
och forskning.
Examensarbete
Följande examensarbete ingår:
Examensarbete på avancerad nivå, 45hp (masterexamen)
För magisterexamen gäller examensarbete på avancerad nivå, 30hp.
Undervisnings- och examinationsformer
Kurserna ges vanligtvis på halvfart och inom fyra fasta tioveckorsperioder per
läsår. Under varje period läses som regel två kurser parallellt. Undantaget är
examensarbetet, vilket är uppdelat på sex delkurser.
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Undervisning ges vanligen i form av seminarier, men även föreläsningar och
andra övningar i grupper av olika storlek kan förekomma. Examensarbete sker
i form av individuellt skrivande, individuell handledning och
grupphandledning i seminarieform.
Kurserna examineras vanligen genom PM/uppsats, skriftliga seminarieuppgifter och fortlöpande muntlig examination. Examensarbetet (uppsatsen)
examineras genom att ett PM skrivs och ventileras inom den första delkursen
av examensarbetet; senare delkurser examineras genom att studenten dels
ventilerar det egna examensarbetet, och dels opponerar på annan students
examensarbete.
Utöver tematiskt inriktade kurser ingår även en metodkurs, ”Tvärvetenskaplig
metod och skrivprocess 7.5hp” som utgörs av en serie skrivarseminarier där
uppsatser, rapporter med mera ventileras, samt skrivprocessens olika aspekter
diskuteras.
Deltagandet i undervisning ingår som en del av examinationen. Eventuell
frånvaro måste alltid kompenseras genom av läraren anvisad uppgift.
Programmets uppbyggnad
Sammanlagt omfattar Masterprogrammet i humaniora/genusvetenskap tio
läskurser à 7,5hp, samt ett obligatoriskt examensarbete omfattande 45hp. Av
läskurserna är sex obligatoriska, fyra är valbara.
De obligatoriska kurserna
I programmet ingår följande obligatoriska kurser:
Kurs 1: Genusteori 7,5hp
Kurs 2: Gendered Bodies 7,5hp
Kurs 3: Masculinities 7,5hp
Kurs 4: Feminist Cultural Studies 7,5hp
Kurs 5: Identitet, praktik, politik 7,5hp
Kurs 6: Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess 7,5hp
Obligatoriskt inslag är även
Examensarbete för masterexamen i genusvetenskap, 45hp,
Ansvarig för kurserna 1-6 samt Examensarbete är Centrum för genusvetenskap
Eget val
De valbara kurserna väljs bland relevanta kurser vid Centrum för
genusvetenskap, inom Uppsala universitets historisk-filosofiska fakultets
kursutbud på i första hand avancerad nivå, alternativt från kursutbud vid annan
fakultet eller annat lärosäte.
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VFU (verksamhetsförlagd utbildning) 7,5 alternativt 15 hp är också valbar
komponent inom programmet.
Kurserna väljs i samråd med studierektor vid Centrum för genusvetenskap.

REKOMMENDERAD STUDIEGÅNG
LÄSÅR 1
Termin 1
period 1
Genusteori 7,5hp
Gendered Bodies 7,5hp
period 2
Masculinities 7,5hp
Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess 7,5hp
Termin 2
period 3
Valfri kurs 7,5hp
Examensarbete 7,5hp
period 4
Feminist Cultural Studies 7,5hp
Identitet, praktik, politik 7,5hp
LÄSÅR 2
Termin 3
Valfri kurs 7,5hp/VFU 7,5hp
Valfri kurs 7,5hp/VFU 7,5hp
Valfri kurs 7,5hp
Examensarbete 7,5hp
Termin 4
Examensarbete 30hp
Examensarbetet
Examensarbetet omfattar totalt 45 hp och är uppdelat på sex delkurser, varav
den första förläggs till termin 2 (T2) under läsår 1. Ett andra uppsatsblock
ligger under T3, och huvuddelen under T4. Examensarbetet består av dels
självständigt arbete, dels handledning, dels opposition på annans samt försvar
av eget examensarbete. Ventilering/diskussion av eget och andras skrivande
sker också fortlöpande under hela utbildningen inom ramen för kursen
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”Tvärvetenskaplig metod och skrivprocess”, vilken löper på 1/16-dels
studietakt under utbildningens samtliga fyra terminer. I denna kurs ingår
presentation av uppsatsskiss/idé; ventilering av uppsats-PM och delar av
uppsatsmanuset, samt ventilering av VFU-rapport. Denna kurs är exklusiv för
programmets studenter.
Handledning
Under den första delkursen av examensarbetet författas ett PM som ventileras
vid ett seminarium. I samband med detta initiala arbete med examensarbetet
tilldelas en handledare. Handledning sker individuellt och i samband med
seminarier enligt schema. Examensarbetet skrivs individuellt.
Handledarens ansvarsområden
 Att enligt upplagd plan handleda uppsatsförfattaren
 Att erbjuda respons på inlämnad text inom rimlig tid
 Att vara tillgänglig för handledning och rådfrågning via e-post och telefon i överenskommen omfattning
 Att förse uppsatsförfattaren med råd om examensarbetets uppläggning,
form och innehåll
 Att i fall där det blir aktuellt råda uppsatsförfattaren ifråga om annan
person att tillfråga om t ex. en viss sakfråga
 Att i förekommande fall skriva intyg o. dyl.
 Att närvara vid uppsatsseminarier där uppsatsförfattaren lägger fram text.
Uppsatsförfattarens ansvarsområden
 Att presentera en skriftlig PM under den första delkursen av examensarbetet
 Att hålla handledaren underrättad om hur arbetet med uppsatsen
fortskrider enligt uppgjord plan
 Att ofördröjligen meddela handledaren om problem eller hinder uppstår
vilka är av sådan karaktär att tidsramarna riskerar att överskridas och att
den uppgjorda planen för uppsatsprojektet behöver ändras
 Att iaktta överenskomna deadlines
 Att ta hänsyn till vad handledaren föreslår t.ex. i val av ämne, teoretiska
ramar och vid avgränsning av uppsatsämne
 Att efter överenskommelse med handledaren rådgöra med annan person
än handledaren i t.ex. viss sakfråga
 Att delta i de obligatoriska seminarierna inom ramen för kursen
”Tvärvetenskap, metod och skrivprocess” vilka också fungerar som
grupphandledning.
Den studerande har rätt till handledning under ordinarie kurstid d v s under 3
terminer.
Examination av uppsats
Examinator av uppsatsen utses i särskild ordning av studierektor. Examinator
skall inte ha deltagit i handledningen av uppsatsen ifråga. Uppsatsen får läggas
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fram för ventilering efter godkännande av handledaren. Betyg sätts av
examinator i samråd med handledaren; vid betygssättningen av uppsatsen skall
handledarnas synpunkter beaktas. För att den studerande skall bli godkänd på
kursen krävs, utöver författandet av ett individuellt examensarbete, deltagande
i angivna seminarier och fullgörande av opponentsuppdrag.
Programstudiernas mål
Målet med utbildningen är att studenten ska tillägna sig kunskaper inom
genusvetenskap som är användbara i en framtida yrkesverksamhet, samt att
studenten under utbildningens gång ska producera ny genusvetenskaplig
kunskap.
Förväntade studieresultat:
I enlighet med de mål som formuleras i Högskoleförordningen skall studenten
efter slutförd utbildning:
 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.
 Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
 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
 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.
Inom ramen för studieprogram med inriktning Genusvetenskap relateras
samtliga dessa mål specifikt till ämnesområdet, dess specifika innehåll och
karaktär.

/Helena Wahlström Henriksson, Studierektor för den avancerade nivån
och Centrum för genusvetenskaps styrelse, maj 2014.
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