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Uppföljning av utbildning på forskarnivå 2014 

Sammanfattande synpunkter vid uppföljningen av 2013 års verksamhet 

Enligt fakultetens plan för uppföljning av forskarutbildningsfrågor ska institutionerna besvara ett 

antal frågor i samband med årsskiftet. Inget i sammanställningen av institutionernas svar föranleder 

några särskilda åtgärder utan en fortsatt uppföljning av frågorna kommer att göras för 

verksamhetsåret 2014.    

Arbetet med revidering av allmänna studieplaner och kursplaner inom forskarutbildningen fortsätter 

liksom bevakningen av doktorandernas internationalisering.  

Under hösten kommer en uppdaterad lista på forskarhandledare att finnas och en översyn av principer 

för fördelning av utbildningsplatser på forskarhandledarutbildningen kommer att göras. 

Särskilt fokus kommer att sättas på frågor som rör finansiering av doktorandanställningar och 

rekrytering av doktorander sett i ett långsiktigt perspektiv. 

1. Plan för uppföljning (Dnr 500-1071-12) Bilaga 1

Uppföljning av individuella studieplaner (ISP) Samtliga institutioner uppger att de har rutiner 

och att alla ISP är uppföljda. 

Förslag till åtgärd: Fortsatt uppföljning enligt Riktlinjer för uppföljning av individuella studieplaner 

mm. 

Utbildade forskarhandledare I huvudsak alla doktorander har minst en utbildad handledare, ofta 

två eller flera utbildade. 

Förlag till åtgärd: Fortsatt uppföljning. Riktad utbildning i regelverket för handledare i väntan på 

att de kan gå kursen Forskarhandledning i praktiken.  

Handledarbyten Antalet handledarbyten under 2014 var 14 vid nio olika institutioner. I huvudsak 

avsågs byte mellan huvudhandledare och biträdande handledare, byten p.g.a. av flyttning etc.  

Förslag till åtgärd: Inga åtgärder krävs. Fortsatt bevakning av frekvenserna. 

2. Revidering av allmänna studieplaner och kursplaner

Samtliga allmänna studieplaner är reviderade och kursplanernas förväntade studieresultat ses över i 

samband med att kursplanerna för de fakultetsgemensamma doktorandkurserna revideras.  
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3.  Internationalisering 

Antalet och andelen doktorander som förlägger delar av sin forskarutbildning vid utländskt lärosäte 

varierar mellan 22 och 35 doktorander eller 9 och 15 % av andelen aktiva doktorander. När det gäller 

internationella konferenser så åker, i snitt över den senaste 4-års perioden, en tredjedel av alla aktiva 

doktorander. 

Genomförda åtgärder: Avsättning i budget 2014. Varje ämne fick disponera 30 000 kr för 

doktoranders internationalisering. Totalt utnyttjades 115 000 kr av 6 institutioner.    

Förslag till åtgärder: Avsättning också i budget för 2015 och fortsatt information till doktorander 

och handledare. Fortsatt bevakning av omfattningen av doktoranders utlandsvistelser. 

 

Bild 1.  Doktoranders utlandsstudier Antal doktorander som förlagt delar av sin 

forskarutbildning utomlands 2010-2014. 

   
Bild 1. Utlandsstudier: Antal doktorander/fou ämne som förlagt delar av sin forskarutbildning 

utomlands 2010-2014. 
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Bild 2. Konferensdeltagande: Antal doktorander/fou ämne som deltagit i internationella 

konferenser 2010-2014. 

 

4. Frågor som aktualiserats under 2014  

 

Antagning till forskarutbildning En fråga som diskuterats under 2014, band annat på 

personaldagen i november och som föranlett många diskussioner har rört nedgången av nyantagna 

till forskarutbildningen och finansiering av doktorander. Antalet nyantagna doktorander ökade 

2014 och preliminära siffror för 2015 visar att nedgången 2013 var tillfällig.  

Det nya forskarutbildningsämnet Genusvetenskap har rekryterat sina första två doktorander. 

När det gäller finansiering av doktorandanställningar visar bild 6 hur lönekostnaderna fördelats på 

respektive verksamhet och att inga större förändringar skett i fördelningen över tid.  

 

Bild 3 Totala antalet aktiva respektive nyantagna doktorander vid fakulteten 
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Bild 4 Aktiva doktorander fördelade på respektive ämne. 

 

Bild 5 Nyantagna doktorander fördelade på respektive ämne 
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Bild 6. Andel lönekostnader per verksamhet för fakultetens doktorander 

 

Bild 7. Doktoranders deltagande i undervisning Antal doktorander som undervisar mer än 10% 

av sin anställning fördelat på respektive ämne. 
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Bild 7 b. Antal undervisande doktorander i % av aktiva 2014. 

5. Examination:  

Antalet avlagda doktorsexamina minskade 2014 med 10-talet avlagda examen. Minskningen förklaras 

dels av en viss förskjutning i tid, då ovanligt många disputationer ägde rum i början av 2015. Antalet 

licentiatexamina ökade under 2014, framför p.g.a. att de nationella tvååriga forskarskolorna i 

pedagogiskt arbete examinerades.  

 

 Bild 8 Uttagna doktorsexamina vid fakulteten 
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Bild 9 Uttagna doktorsexamina fördelade på resp ämne 

Sammanfattande  kommentarer rörande utbildning på forskarnivå under 2014 

Under året har den av UKÄ planerade utvärderingen av utbildning på forskarnivå diskuterats och 

några frågor har legat i vänteläge i avvaktan på utformningen av utvärdering. Inga av de frågor som 

följs upp i fakuletens plan för uppföljning (Dnr 500-1071-12) kräver några särskilda nya insatser.  

Under 2015 har ett översynsarbete rörande fakultetens innehåll och utbud av fakultetsgemensamma 

kurser inletts. Revidering av riktlinjer och planer för uppföljning kommer att genomföras under 2015. 
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       Bilaga 1 

Svarsblankett för inrapportering 2015-01-15 - Sammanställning 

Forskarutbildning  

 

Enligt fakultetens plan för uppföljning av individuella studieplaner (ISP) mm önskas respektive 

forskarutbildningsämnes svar på nedanstående frågor. (Dnr 500-1071-12) 

2015-01-15 

  

 

Frågeställning Ja Nej Not 

 

1. Har alla doktorander ISP? X   

2. Är alla ISP uppföljda? X  2. 

3. Har alla doktorander minst en forskarhandledare som genomgått 
utbildning eller har motsvarande kompetens? 

 X 3. 

4. Finns avtal med samtliga externa1 forskarhandledares 
prefekter/motsvarande? 

  4. 

5. Har alla handledarbyten registrerats i LADOK? X   

6. Hur många handledarbyten har skett under 2014?  14 st   6. 

7. Var förvaras de uppföljda ISP dokumenten?  X  7. 

Not  

2. Enstaka ISp kan saknas om doktoranden är föräldraledig, sjuk eller nära disputation. 

3. En institution saknar utbildade handledare för vissa doktorander. 

4. Saknas vid 4 institutioner. 

6. Antalet handledarbyten 2013 var 15 st. 

7. Uppgift var de uppföljda ISP dokumenten finns för samtliga. 

 

Insänds till karin.agren@umu.se  

 

                                                             

1 Med extern avses handledare utanför den egna institutionen. 

mailto:karin.agren@umu.se


Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
Utbildningskommittén 

Sid 1 (1) 

Inrättande av Masterprogram i genus, rätt och samhälle 120 hp 

Bakgrund 
Förslaget har sin bakgrund i bl.a. att genusvetenskap inrättades som forskarutbildningsämne under 
2014 och att Umeå universitet saknar masterprogram i rättsvetenskap. Nu föreslås ett program på 
avancerad nivå, förslaget har ett både nationellt och internationellt näst intill unikt tvärvetenskapligt 
upplägg med en stark nordisk profil och ett öppet behörighetskrav, vilket ger en bred målgrupp med 
möjlighet att ta magister- och mastersexamen i rättsvetenskap eller genusvetenskap.  
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Förslag om inrättande av masterprogram i Rätt, genus och 
samhälle, 120 hp (Law, Gender and Society) 

Motiv för inrättande 

Det aktuella förslaget avser inrättande av ett masterprogram om 120 hp där 
studenten efter ansökan kan erhålla en magisterexamen efter halva studietiden (60 
hp). Programmet har en stark nordisk profil. I dess obligatoriska delar återfinns 
kurser inom huvudområdena genusvetenskap och rättsvetenskap medan 
programmets valbara delar ger studenten möjlighet att inrikta sig mot något av 
huvudområdena. Det föreslagna programmet värnar både traditionell ämneskunskap 
och tvärvetenskap samtidigt som det svarar upp mot en rad samhällsutmaningar, 
exempelvis svårigheterna att uppnå materiell jämställdhet, att respektera olikheter 
avseende bl.a. etnicitet och sexuell läggning samt att minska och komma till rätta 
med våld i nära relationer. Under utbildningen integreras teori och 
erfarenhetsbaserade kunskaper vilket ger goda möjligheter att återföra nya 
kunskaper till praktisk verksamhet. 

Vid Umeå universitet (UmU) utfärdas tre olika examina i huvudområdet 
rättsvetenskap. Kandidatprogram inrättades i slutet av 1970-talet, juristprogrammet 
1991 och magisterprogram under 2000-talet. I huvudområdet genusvetenskap har 
examina inrättats under 200o-talet; kandidat 2000 och master 2007. 

För närvarande kan Umeå centrum för genusstudier (UCGS) erbjuda sina studenter 
en genusvetenskaplig fördjupning med fokus på feministisk teori och forskning 
medan Juridiskt forum (JF) med sitt fokus på rättsvetenskap kan erbjuda sina 
studenter sociorättsliga och kritiska perspektiv med tonvikt på genus. Ett nytt 
masterprogram vid UmU innebär att UCGS kan erbjuda sina studenter en praktisk 
och mer empirisk fördjupning samtidigt som JF kan erbjuda sina studenter 
teoretiska metaperspektiv. JF och UCGS samarbetar sedan länge genom Nationella 
genusforskarskolan och i grund- och forskarutbildning. Dessutom finns ett väl 
utvecklat samarbete mellan enheterna genom enskilda forskargrupper. Det nu 
föreslagna programmet ska ges gemensamt av JF och UCGS. 

Nationellt finns ett tiotal magisterprogram i Rättsvetenskap; affärs- eller handelsrätt 
samt skatterätt. Vid UmU erbjuds även magisterprogram med inriktning mot dels 
arbetsrätt (2009), dels mark- och miljörätt (2013). På nationell nivå finns 
masterprogram vid ett fåtal lärosäten; två program vid Linköpings universitet 
(affärsrätt) samt vid Lunds universitet (European Business Law och International 
Human Rights Law). Vid UmU saknas däremot masterprogram i rättsvetenskap.  

På nationell nivå har nyligen inrättats magister- respektive masterprogram i 
genusvetenskap vid några institutioner för genusvetenskap: Stockholms universitet 
(magister/master), Lunds universitet (master), Södertörn högskola (master), 
Göteborgs universitet (Gendering practises, Masters programme) och Uppsala 
universitet (masterprogram i humaniora, inriktning genusvetenskap). En del 
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program är inriktade mot offentlig förvaltning medan andra har ett mer uttalat 
humanistiskt fokus (de flesta genusvetenskapliga institutionerna ligger under 
Humanistisk fakultet och har inget fakultetsöverskridande uppdrag). De 
tillvalskurser som studenterna erbjuds är vanligen inte integrerade med 
programmets genusfokus. UCGS erbjuder däremot en nationellt unik 
tvärvetenskaplig utbildning med ett öppet behörighetskrav där kandidatexamen i ett 
akademiskt ämne ger behörighet att läsa genusvetenskap på avancerad nivå. 
Studenten ges också möjlighet att läsa valbara kurser med ett integrerat genus- och 
mångfaldsperspektiv. 

I ett europeiskt perspektiv är det föreslagna programmet i det närmaste unikt. Vid 
SOAS, University of London, ges genus- och rättsvetenskap inom ramen för ett 
program (Master in Gender Studies and Law) vilket ges gemensamt av Centre for 
Gender Studies and School of Law. Det finns också exempel på program där olika 
rättsområden studeras med genusperspektiv, t.ex. Master in Rights, Gender and 
International Law vid Profysgol, Aberystwyth University, Wales. 

Arbetsmarknad 

Programmet riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom stat, kommun, 
landsting, det privata näringslivet och andra organisationer. Förkunskapskrav är 
kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk 
examen. Programmet kan således fungera som en påbyggnadsutbildning för den som 
läser utbildningar på flera olika fakulteter vid UmU eller andra universitet samt vara 
forskningsförberedande. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och man är 
behörig att läsa på avancerad nivå utan att ha läst ämnet på grundläggande nivå. 
Såsom påbyggnadsutbildning ger programmet studenten en spetskompetens som 
öppnar för en större arbetsmarknad. Programmet appellerar också till 
yrkesverksamma inom såväl privat som offentlig sektor och som vill förbättra sin 
position på arbetsmarknaden genom att tillägna sig eller fördjupa sina kunskaper i 
rättsvetenskap eller genusvetenskap eller en kombination av dessa två områden.  

Som samhällsvetare med spetskompetens med inriktning mot genus- eller 
rättsvetenskap öppnas en bred arbetsmarknad inom myndigheter, kommuner och 
landsting men även privat sektor. Det kan exempelvis gälla arbete som expert i frågor 
om jämställdhet och mångfald, exempelvis på regeringskansliet, men även i 
funktioner som handläggare, strateg, samhällsanalytiker/planerare, utbildare, 
personalansvarig, personalrekryterare, informationsansvarig, samhälls- och 
kulturjournalist eller arbete med implementering, uppföljning eller utvärdering av 
lagstiftning och policy. Andra tänkbara arbeten finns inom Sida, FN och andra 
internationella organisationer där såväl genus- som rättsvetenskaplig kompetens är 
centralt i bl.a. internationellt fredsarbete, biståndsarbete och annat arbete för 
mänskliga rättigheter. Men det finns också stora möjligheter att arbeta i den rika 
regionala och nationella svenska flora av föreningar och organisationer som arbetar 
för mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald. 
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Programmets kombination av två huvudområden samt möjligheten till inriktning ger 
således en relativt stor variation av möjliga arbeten och funktioner på 
arbetsmarknaden i nutid och i ett längre perspektiv.  

Rekrytering av studenter 

Programmets målgrupp är bred. Utbildningen riktar sig till studenter med treårig 
kandidatexamen som vill förstärka eller fördjupa sin kompetens, eller inrikta sig mot 
genus- eller rättsvetenskap. Möjligheterna att attrahera internationella studenter till 
utbildningen bedöms vara mycket goda till följd av att såväl JF som UCGS har väl 
utvecklade och fungerade internationella samarbeten med lärare och forskare i de 
nordiska länderna men även i exempelvis Australien, Kanada, Storbritannien, 
Spanien och Tyskland. Dessutom är kunskaper om den nordiska modellen 
efterfrågad på den internationella marknaden. 

Det öppna behörighetskravet – kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp 
eller motsvarande utländsk examen – ger möjlighet att locka en bred målgrupp till 
utbildningen. Detta skiljer sig från såväl genusvetenskapliga som rättsvetenskapliga 
masterprogram som ges vid andra lärosäten i landet, där samtliga masterprogram i 
genusvetenskap ställer krav på filosofie kandidatexamen i genusvetenskap (eller 
motsvarande). På liknande sätt är kandidatexamen i rättsvetenskap 
behörighetsgrundande för masterprogram i rättsvetenskap. Genom inrättande av det 
föreslagna programmet tillskapas en nationellt, men även internationellt, unik 
masterutbildning som präglas av en tvärvetenskaplig lärandemiljö och som ges av två 
olika ämnesinstitutioner/enheter.  

De rättsvetenskapliga kurserna i det nu föreslagna masterprogrammet svarar väl upp 
emot den nationella debatten om vilka jurister vi behöver i framtiden och vad det 
ställer för krav på juristutbildningen. Juriststudenter, dekaner, presidenten för Svea 
hovrätt och många andra har bidragit med inlägg som pekar på grundläggande 
förändringsbehov av kunskapssyn, relationen till arbetslivet och pedagogiskt 
upplägg. Efterfrågan på mer en samhällsanpassad juridikundervisning kommer också 
till uttryck genom tillskapandet av Feministiska juriststudenter (FEMJUR), som på 
senare tid har bildats i Lund, Göteborg och Uppsala och organiserar ca 10 % av 
juriststudenterna vid dessa lärosäten, men även i våra kontinuerliga kontakter med 
Juridiska föreningen vid UmU.                  

Programmet kommer att marknadsföras av båda enheterna på respektive hemsidor 
samt genom kontakter med enheternas samtliga samarbetspartners. Såväl JF som 
UCGS arrangerar och deltar regelbundet i större nationella och internationella 
konferenser och forskningsnätverk där programmet marknadsförs. Ett sådant 
exempel var den nationella genuskonferensen G14 som arrangerades av UCGS i 
november 2014. Ytterligare ett marknadsföringstillfälle ges i maj 2015 när JF står 
som värd för en sedan 1990-talet återkommande nordisk konferens med ca 60-70 
forskare och studenter; Law's Ability to Produce Gender Equality - Nordic 
Conference on Law and Gender. Samma månad anordnar Juridiskt forum även en 
internationell arktisk workshop – TUARK Workshop – som inkluderar forskare från 
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Tromsö, Umeå, Archangelsk, Rovaniemi och Kingston. Programmet ska också 
marknadsföras i tidningen Feministiskt Perspektiv samt Genuslistan vid Nationella 
sekretariatet för genusforskning i Göteborg. Särskilda marknadsföringsinsatser ska 
vidare riktas mot studentorganisationer exempelvis Juridiska föreningar vid samtliga 
lärosäten och FEMJUR-organisationerna. Universitetsövergripande information och 
marknadsföring med stöd från både fakultetsnivå och universitetsnivå är önskvärt. 

Det öppna behörighetskravet för det nu föreslagna masterprogrammet talar för att 
utbildningen kommer att locka studenter. Detta behörighetskrav skiljer sig från 
befintliga masterprogram i såväl genus- som rättsvetenskap som kräver 
kandidatexamen (eller motsvarande) i dessa specifika huvudområden. De fåtaliga 
nationella masterprogram i rättsvetenskap som finns lockar många studenter. Det nu 
föreslagna programmet ges dessutom av två olika ämnesinstitutioner/enheter vilket 
bör attrahera en relativt bred målgrupp. Mot den här bakgrunden finns goda skäl att 
anta att söktrycket till det nu föreslagna programmet i Rätt, genus och samhälle 
(Law, Gender and Society) kommer att bli högt.  

Innehåll och upplägg 

Under programmets inledande två terminer ges obligatoriska kurser omväxlande av 
JF och UCGS. På dessa kurser undervisar såväl lärare från JF som UCGS. 
Programmet inleds med en kurs på grundnivå, övriga kurser är på avancerad nivå. 
Under senare delen av termin 2 kan studenten välja att skriva magisteruppsats och 
efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp, efter ansökan, erhålla en filosofie 
magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning (se programöversikten 
nedan). 

Den tredje terminen (ht17) inleds med valbara kurser om 15 hp (Gender, Sex, Bodies: 
Theories and Debates 15 hp, Criminal Law in Context 15 hp, Practise-related Studies 
15 hp). Därefter ges en obligatorisk metodkurs (Methods I) om 7,5 hp gemensamt av 
JF och UCGS. Under terminens återstående 7,5 hp kan studenten välja att läsa 
ytterligare en metodkurs (Optional Methods II 7,5 hp) eller kursen Gendered Abuse 
7,5 hp. Den sista terminen 4 ägnas åt Student Thesis in Gender Studies eller Law 
beroende på studentens val av inriktning. Student som under termin 2 skrivit ett 
självständigt arbete om 15 hp skriver under termin 4 ytterligare ett arbete om 15 hp 
(halvfart). Under terminens resterande 15 hp läser dessa studenter Critical 
Perspectives on Nordic Gender Equalities 15 hp (CRIQ). Övriga studenters 
självständiga arbete motsvarar 30 hp (helfart). Upplägget innebär gemensam start av 
examensarbeteskursen oavsett studentens arbete motsvarar 15 eller 30 hp.  

Programmet baseras på studerandeaktiva arbetsformer och ger möjlighet till egna val 
och egen fördjupning. Beredskap finns för att vid ett och samma kurstillfälle 
undervisa såväl nationella som internationella studenter. Blended learning används 
med ambitionen att kunna kombinera fysiska träffar och flexibelt lärande på distans. 
Huvuddelen av undervisningen ges dock via lärplattform där studenten tar del av 
inspelade föreläsningar samt genomför seminarier, individuella skrivuppgifter och 
kritiskt värderar sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- 
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och självvärdering). En pedagogisk grundtanke är att skapa en hög grad av 
integration mellan dels teori och erfarenhetsbaserade kunskaper, dels mellan olika 
akademiska ämnen samt ge utrymme för reflektion. Vår erfarenhet är att olika 
undervisningsformer skapar goda förutsättningar för lärande. Undervisningen ges på 
engelska. 

Programöversikt - magisterexamen (med möjlighet till fortsatta studier 
mot masterexamen) 

Termin 1 
Law and Society, Introductory Course 
15 hp, basic level 

Gender Studies: Feminist Theory and 
Intersectional Analysis 15 hp, advanced 
level  

 

Termin 2 
Critical Studies on Law and Gender in 
Nordic Contexts 15 hp, advanced level  

Student Thesis in Gender Studies or Law 
15 hp, advanced level 

 

  Magisterexamen (ett år) 
 
 
Programöversikt – masterexamen 

Termin 1 
Law and Society, Introductory Course 
15 hp, basic level 

Gender Studies: Feminist Theory and 
Intersectional Analysis 15 hp, advanced 
level 

 

Termin 2 
Critical Studies on Law and Gender in 
Nordic Contexts 15 hp, advanced level  

Critical Perspectives on Nordic Gender 
Equalities 15 hp (CRIQ), advanced level  

 

Termin 3 
Optional Courses 15 hp, advanced level 
(Gender, sex, Bodies: Theories and 
Debates 15 hp, Criminal Law in Context 
15 hp, Practise-related Studies 15 hp) 

Methods I 7,5 hp, 
advanced level 

Optional Courses 
7,5 hp, advanced 
level (Optional 
Methods II 7,5 hp, 
Gendered Abuse 7,5 
hp 
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Termin 4 
Student Thesis in Gender Studies or Law 15 hp, halvfart* 
 
 Critical Perspectives on Nordic Gender 

Equalities 15 hp (CRIQ) 
*Student som under termin 2 skrivit ett självständigt arbete om 15 hp skriver 
ytterligare ett arbete om 15 hp under termin 4. Under terminens resterande 15 hp 
läser dessa studenter Critical Perspectives on Nordic Gender Equalities 15 hp 
(CRIQ). 

 
Student thesis in Gender Studies or Law 30 hp, helfart 
 
 

Kvalitetssäkring 

Undervisningen består främst av seminarier och individuella skrivuppgifter. 
Examinerande uppgifter utformas för att mäta uppfyllelsen av förväntade 
studieresultat. Professorer, docenter och andra disputerade lärare och gästlärare från 
internationella samarbetspartners genomför all undervisning på programmet. 
Programmet kommer att ledas av en programsamordnare och ett programråd med 
representanter från respektive enhet.  

Arbetslivsorientering 

JF avser att utveckla en valbar kurs där en stor del av kursen består av 
verksamhetsanknutna studier medan den andra delen utgörs av individuella 
skrivuppgifter, bl.a. ett större arbete som ska avse en valfri frågeställning som 
anknyter till den aktuella verksamheten. Genom denna valbara kurs ges studenten 
möjlighet till direkta kontakter med arbetslivet. Vi avser även att nyttja gästföreläsare 
från frivillligorganisationer, myndigheter och internationella samarbetspartners för 
att tydligare visa på arbetslivsrelevansen. 

Internationalisering 

Målgruppen utgörs av både nationella och internationella studenter. Att 
undervisande lärare har olika nationaliteter samt internationell forskningserfarenhet 
borgar för en i högsta grad internationaliserad utbildning. Ambitionen är att 
genomföra helt flexibel undervisning för de internationella studenter som läser 
programmet. 
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Lärarkompetens 

Samtliga lärare som planeras för undervisning på programmet är disputerade, har 
god erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och bedriver egen forskning. Några 
av lärarna ligger i framkant inom sina respektive områden samt deltar i eller leder 
stora nationella och internationella forskningsprojekt. Som gästlärare kommer våra 
inarbetade kontakter med frivillligorganisationer, kommuner, landsting och 
myndigheter samt internationella samarbetspartners varav flera är internationellt 
erkända, att nyttjas. 
 
Lärare vid såväl JF som UCGS har stor erfarenhet av att ge uppdragsutbildning mot 
yrkeskategorier som åklagare, polis, advokater, domare, chefer inom äldreomsorgen 
samt andra kommunala aktörer.   
 
Utbildningsmiljö 

JF och UCGS bedriver redan utbildning och har tillgång till för ändamålet anpassade 
lokaler. JF har alltsedan enheten inrättades 2012 arbetat systematiskt för att 
åstadkomma en interaktiv undervisningsmiljö. Det innebär att målmedvetna 
satsningar har gjorts på IKT-infrastruktur bestående av anpassad hård- och 
mjukvara, ändamålsenliga nätverks- och systemlösningar samt en omfattade 
kompetenshöjning avseende IKT för samtliga medarbetare. Satsningarna har gjorts 
för att möjliggöra hög kvalitet på flexibla utbildningar inom ramen för 
socionomprogrammet men även för att kunna utveckla program som riktar sig till 
internationella studenter och inkluderar därtill samarbeten med internationella 
samarbetspartners samt internationalisering av forskning.  
 
Lärarna vid JF och UCGS verkar i en tvärvetenskaplig utbildningsmiljö där 
traditionella ämnesgränser utmanas i såväl forskning som undervisning. Lärarna 
undervisar studenter på grund- och forskarutbildningsnivå men även en mångfald av 
praktiker inom olika yrkesområden.    
 
Konsekvenser 

Inrättande av det masterprogram som föreslås innebär både justeringar av redan 
befintliga kurser och utveckling av helt nya kurser. Delar av kursen Gender, welfare 
and power 15 hp som ges av UCGS kommer att avvecklas medan en del integreras i 
kursen Critical perspectives on Nordic gender equality. Befintliga kurser omarbetas 
till engelska, t.ex. Gender, Sex, Bodies: Theories and Debates 15 hp. Andra kurser 
förläggs under annan tid eller studietakten ändras. 
 
Sedan ht 2014 pågår vid JF ett systematiskt kursutvecklingsarbete avseende 
obligatoriska och valbara kurser som kommer att ges inom det nu föreslagna 
masterprogrammet och, liksom nu, såsom valbara kurser på Juristprogrammet och 
som fristående kurser. En av dessa, Critical Studies on Law and Gender in Nordic 
Contexts 15 hp, ges första gången under vt 2015. En annan, Straffrätt i kontext 15 hp, 
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ges första gången på svenska under ht 2015 för att sedan omarbetas till engelska 
(Criminal Law in Context). 
 
En metodkurs om 7,5 hp utvecklas gemensamt av JF och UCGS. Därutöver utvecklar 
enheterna tillsammans kursen Gendered Abuse 7,5 hp. Utvecklingsarbetet utgår ifrån 
samarbeten inom forskningstemat Challenging Violence som ingick i 
forskningsprogrammet Challenging Gender vid UCGS. 
 
JF utarbetar en valbar kurs där en stor del av kursen består av verksamhetsanknutna 
studier (Practise-Related Studies 15 hp). Denna examineras genom skriftliga 
uppgifter baserade på problem och frågeställningar som anknyter till den aktuella 
verksamheten. 
 
Det föreslagna programmet involverar enbart enheter vid Samhällsvetenskaplig 
fakultet och har därför inga konsekvenser för andra fakulteter/institutioner. 
 
Ekonomi 

Programmet genomförs med de ekonomiska förutsättningar som ges av 
samhällsvetenskapliga fakulteten. Några behov av särskilda investeringar för 
utbildningens genomförande, föreligger inte. 
 
Styrdokument 

Utbildningsplan bifogas. 
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Utbildningsplan 

 

Masterprogram: Rätt, genus och samhälle, 
120 hp 
Master Programme: Law, Gender and Society 

Högskolepoäng: 120 hp 

Programkod: ????? 

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Datum för fastställande: 20??-??-?? 

Diarienummer: 

Giltig från: 20??-??-?? 

Revisionsdatum: 

Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten 

Behörighet 
För att antas till programmet krävs kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller 

motsvarande utländsk examen. Därutöver krävs En A samt SvB för grundläggande behörighet för 

högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).  

Examen 
Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie 

magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se 

http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/ 

Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). Examen 

utfärdas i något av huvudområdena genusvetenskap (Gender Studies) eller rättsvetenskap (Law). 

 

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie 

masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se 

http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/ 

Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). Examen 

utfärdas i något av huvudområdena genusvetenskap (Gender Studies) eller rättsvetenskap (Law). 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå 
Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom 

utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. 

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i 

förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,- 

utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och 

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet 

eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173). 
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(Högskolelagen 1:9)  

Nationella mål för aktuell examen 
 

Nationella mål för magisterexamen 

Kunskap och förståelse 

För magisterexamen ska studenten 

- 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 

För magisterexamen ska studenten 

- 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 

För magisterexamen ska 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. 

 

Nationella mål för masterexamen 

Kunskap och förståelse 

För masterexamen ska 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 ska 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 
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- 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 ska 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. 

Lokala mål för aktuell examen 
Lokala mål för magisterexamen 

För denna magisterexamen ska studenten efter avslutad utbildning kunna 

- Förstå, förklara och analysera det komplexa samspelet mellan genus, rätt och samhälle, 

- Visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga och genusrättsvetenskapliga perspektiv 

problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp.  

- Visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde. 

 

Lokala mål för masterexamen 

För denna masterexamen ska studenten efter avslutad utbildning kunna 

- Förstå, förklara och analysera det komplexa samspelet mellan genus, rätt och samhälle, 

- Visa fördjupad förmåga att utifrån genusvetenskapliga och genusrättsvetenskapliga perspektiv 

problematisera och analysera för programmet centrala teorier och begrepp. 

- Visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets huvudområde. 

  

Examinationsformer 
Se aktuella kursplaner. 

Betyg 
På programmet tillämpas en tregradig betygsskala med betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) och 

underkänd (U). Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 

Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för 

tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: 

www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt 

att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska motiveras skriftligt. 

Allmänt 
Programmet riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom stat, kommun, landsting, det privata 

näringslivet och andra organisationer med en grundutbildning, med en kandidatexamen eller 

yrkesexamen om minst 180 hp som behöver djupgående kunskaper i rättsvetenskap eller 

genusvetenskap eller en kombination av dessa två områden. 

 

Utbildningen omfattar fyra terminer om sammanlagt 120 högskolepoäng. Programmet kan dock 

avslutas med en magisterexamen efter ett år. Under rubriken programöversikt framgår vilka kurser 

som är obligatoriska respektive valbara. Förutom integrerad teori- och metodundervisning inom 

ramen för varje kurs omfattar programmet en obligatorisk metodkurs. 

Bilaga § 93



 Sid 4 (5) 

 

 

För aktuell masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet rättsvetenskap 

eller genusvetenskap. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 

15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om 

minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk 

utbildning. 

 

Utbildningen ges på engelska. 

Programöversikt - magisterexamen (med möjlighet till fortsatta studier mot 
masterexamen) 
 

Termin 1 

Law and Society, Introductory Course 15 hp, 

basic level (Rätt och samhälle: Juridisk 

översiktskurs) 

Gender Studies: Feminist Theory and 

Intersectional Analysis 15 hp, advanced level 

(Genusvetenskap: Feministisk teori och 

intersektionell analys) 

 

Termin 2 

Critical Studies on Law and Gender in Nordic 

Contexts 15 hp, advanced level (Kritiska studier 

av genus och rätt i Norden) 

Student Thesis in Gender Studies or Law 15 hp, 

advanced level (Självständigt arbete i 

genusvetenskap eller rättsvetenskap) 

 

 

 

Magisterexamen (ett år) 

 

 

 

Programöversikt – masterexamen 
 

Termin 1 

Law and Society, Introductory Course 15 hp, 

basic level (Rätt och samhälle: Juridisk 

översiktskurs) 

Gender Studies Feminist Theory and 

Intersectional Analysis 15 hp, advanced level 

(Genusvetenskap: Feministisk teori och 

intersektionell analys) 

 

 

Termin 2 

Critical Studies on Law and Gender in Nordic 

Contexts 15 hp, advanced level (Kritiska studier 

av genus och rätt i Norden)  

Critical Perspectives on Nordic Gender 

Equalities 15 hp (CRIQ), advanced level (Kritiska 

perspektiv på nordiska jämställdheter) 

 

 

Termin 3 

 
 
 
 
 

Optional Courses 15 hp, advanced level: Gender, 

Sex, Bodies: Theories and Debates 15 hp (Genus, 

kön, kropp: teorier och debatt), Criminal Law in 

Context 15 hp (Straffrätt i kontext), Practise-

related Studies 15 hp (Verksamhetsanknutna 

studier) 

Methods I 7,5 hp, 

advanced level 

(Metodkurs I) 

Optional Courses 7,5 

hp, advanced level: 

Methods II 7,5 hp 

(Metodkurs II), 

Gendered Abuse 7,5 hp  

(Bekönat våld) 
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Termin 4 

Student Thesis in Gender Studies or Law 15 hp, halvfart* (Självständigt arbete i genusvetenskap eller 

rättsvetenskap) 

 

 Critical Perspectives on Nordic Gender 

Equalities 15 hp (CRIQ), (Kritiska perspektiv på 

nordiska jämställdheter) 

*Student som under termin 2 skrivit ett självständigt arbete om 15 hp skriver ytterligare ett arbete om 

15 hp under termin 4. Under terminens resterande 15 hp läser dessa studenter Critical Perspectives on 

Nordic Gender Equalities 15 hp (CRIQ), (Kritiska perspektiv på nordiska jämställdheter). 

 

Student Thesis in Gender Studies or Law 30 hp, helfart (Självständigt arbete i genusvetenskap eller 

rättsvetenskap) 

 

 

Anstånd med studiestart 

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl kan vara 

sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga 

uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för 

utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum. 

 

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. 

 

Studieuppehåll 

Studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till 

studierektor vid Juridiskt forum eller Umeå centrum för genusstudier. Studieuppehåll med 

platsgaranti kan beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter 

som t.ex. vård av barn eller studerandefackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan 

platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser till senare del av program. 

Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas till 

Överklagandenämnden för högskolan. 

 

Studieavbrott 

Studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till studierektor vid Juridiskt forum 

eller Umeå centrum för genusstudier.  

 

Avrådan 

 

Övrigt 

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna. 
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FILOSOFIE MAGISTEREXAMEN 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (60 CREDITS) 
 

HUVUDOMRÅDE: RÄTTSVETENSKAP ELLER GENUSVETENSKAP 
MAIN FIELD OF STUDY: LAW OR GENDER STUDIES 

 
INRIKTNING: GENUS, RÄTT OCH SAMHÄLLE 
SPECIALISATION: GENDER, LAW AND SOCIETY 
 

 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 20xx-xx-xx. 

2 Nivå 
Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna 
får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.  

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och 
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för 
utbildning på grundnivå, 

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och 
använda kunskaper, 

- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, och 

- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

  

Bilaga § 93



 Sid 2 (3) 

 

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 
Kunskap och förståelse 

För magisterexamen ska studenten 

- 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 

För magisterexamen ska studenten 

- 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 

För magisterexamen ska 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. 

3.3 Lokala mål 
För att erhålla filosofie magisterexamen med inriktning mot genus, rätt och samhälle 
ska studenten efter avslutad utbildning: 

- förstå, förklara och analysera det komplexa samspelet mellan genus, rätt och 
samhälle, 

- visa förmåga att utifrån genusvetenskapliga och genusrättsvetenskapliga 
perspektiv problematisera och analysera för programmet centrala teorier och 
begrepp, och  

- visa förmåga att kommunicera på engelska inom programmets 
huvudområden. 
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4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 

Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 
högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå. Inom de avslutade 
kurserna på avancerad nivå ska minst 30 högskolepoäng tillhöra något av 
huvudområdena rättsvetenskap eller genusvetenskap.  

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, 
yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete)  
För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå 
inom något av huvudområdena rättsvetenskap eller genusvetenskap. 

4.3 Övriga krav 
För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

Rätt och samhälle: Juridisk översiktskurs  15 hp 

Genusvetenskap: Feministisk teori och intersektionell analys  15 hp 

Kritiska studier av genus och rätt i Norden 15 hp 
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Utbildningskommittén 

Sid 1 (1) 

Inrättande av Masterprogram i genusvetenskap 120 hp 

Bakgrund 
Genusvetenskap inrättades som huvudämne för kandidatexamen 2000 och som huvudområde för 
magister- och mastersexamen 2007. Under 2014 inrättades genusvetenskap som 
forskarutbildningsämne. Ett masterprogram ger studenterna en bättre studiegång och antas öka 
genomströmningen på avancerad nivå. Programmet har en tvärvetenskaplig profil med öppen 
behörighet där tanken är att studenterna har en grund i sin kandidatutbildning och ges 
spetskompetens med det föreslagna programmet. Förslaget innebär möjlighet att ta magister- och 
mastersexamen i genusvetenskap.  

Förslaget till utbildningsplan kommer att anpassas till språklagen samt Umeå universitets rådande 
utbildningsplanemall avseende att programmets ingående kurser ska anges på svenska. 
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Förslag till inrättande av Masterprogram i genusvetenskap 

Motiv för inrättande 

Det aktuella förslaget avser inrättande av ett masterprogram om 120 hp i 
genusvetenskap där studenten kan erhålla en magisterexamen efter halva studietiden 
(60hp). Programmet har en stark tvärvetenskaplig integrerad profil där studenterna 
ges perspektiv på genus, etnicitet, sexualitet och klass från olika discipliner. 
Programmet syftar till att förbereda studenterna för ett arbetsliv där avancerad 
kunskap om och kritiska perspektiv på jämställdhet, sociala normer, makt och 
likabehandling alltmer efterfrågas. Studenterna erbjuds genom det tvärvetenskapliga 
kursutbudet en förmåga att problematisera en rad samhällsutmaningar såsom 
globalisering, migrationsrörelser och bristande respekt av olikhet i ett mångkulturellt 
samhälle präglat av sociala skillnader. Dessutom utgör det föreslagna programmet, 
med dess fördjupning i feministiska teoribildningar och metoder en förberedelse för 
forskarstudier i ämnet genusvetenskap.  

Ämnet genusvetenskap fastställdes av rektor som huvudämne för kandidatexamen vid 
Umeå universitet 2000-03-07 och som huvudområde för masterexamen från 2007-
07-01. Från höstterminen 2007 har UCGS gett kurser i genusvetenskap på avancerad 
nivå. Dessa kurser har ingått både som valbara kurser i olika programutbildningar 
inom fakulteten och i olika examina baserade på fristående kurser.  Från och med 
vårterminen 2010 är utbudet av kurser i genusvetenskap utbyggt för att ge möjlighet 
att ta masterexamen på basis av fristående kurser. Kursutbudet för magisternivån 
utgörs av ett urval från detta kursutbud samt ett självständigt arbete (15 hp). Ett nytt 
masterprogram i genusvetenskap erbjuder studenterna en bättre studiegång eftersom 
de ges förtur till de kurser som ingår.  Det ökar dessutom genomströmningen på 
avancerad nivå och antalet studenter som tar ut examen i ämnet. 

Programmet erbjuder en nationell unik utbildning genom ett öppet behörighetskrav. 
Det innebär att kandidatexamen i ett akademiskt ämne ger behörighet att läsa 
genusvetenskap på avancerad nivå, d v s studenter som inte tidigare läst 
genusvetenskap är också behöriga. Programmet kan på så vis bli en 
påbyggnadsutbildning för flera andra utbildningar på olika fakulteter vid Umeå 
universitet.  

Vid UmU finns få tvärvetenskapliga och fakultetsöverskridande programutbildningar. 
Kulturanalysprogrammet, som har inslag av genusperspektiv, är bundet till 
humanistiska fakulteten och ger en kandidatexamen. Kulturanalysprogrammet skiljer 
sig på detta sätt från det föreslagna Mastersprogrammet i genusvetenskap, som är 
öppet att läsa för studenter från alla fakulteter, har flera tvärvetenskapliga inslag och 
ett tydligt fokus och samarbete med institutioner/enheter där ett kritiskt 
genusperspektiv är integrerat även i tillvalskurserna.   

Bilaga § 94



 

Umeå Centrum för genusstudier 

www.ucgs.umu.se 

Utkast  

2015-05-05 

Page 2 (8) 

 

Det har nyligen inrättats Magister- respektive Masterprogram vid några andra 
institutioner för genusvetenskap i landet: Stockholms universitet (Magister-
/Masterprogram i genusvetenskap), Lunds universitet (Masterprogrammet i 
Genusvetenskap), Södertörn högskola (Masterprogram i genusvetenskap), Göteborgs 
universitet (Gendering practises, Masters programme) och Uppsala universitet 
(Masterprogram i humaniora, inriktning genusvetenskap).  

De har alla krav på filosofie kandidatexamen i genusvetenskap (eller motsvarande), 
vilket begränsar antalet behöriga. En del har inriktning mot offentlig förvaltning och 
en del ett mer uttalat humanistiskt fokus (de flesta genusvetenskapliga institutionerna 
i Sverige ligger under Humanistisk fakultet och har inget fakultetsöverskridande 
uppdrag). De tillvalskurser som studenterna erbjuds är oftast inte integrerade med 
programmets genusfokus. UCGS erbjuder däremot en nationellt unik tvärvetenskaplig 
utbildning med ett öppet behörighetskrav och med möjlighet till tillvalskurser med ett 
integrerat genus- och mångfaldsperspektiv.  

Arbetsmarknad 

En utbildning inom genusvetenskap leder vanligtvis till arbete inom offentlig 
förvaltning, kultursektorn, media, undervisningssektorn, olika organisationer, samt 
konsultföretag (se Lundberg, Anna och Werner, Ann: Genusvetarnas framtid – en 
nationell alumniundersökning av genusvetenskaplig utbildning och arbete, 
Nationella sekretariatet för genusforskning, 2013).  
 
Den spetskompetens som programmet ger, stärker studenternas kompetens inom 
dessa områden på två sätt: dels att de har en grundutbildning i annat ämne, och dels 
att de har en spetskompetens inom genusvetenskap. Variationen när det gäller 
ämneskombinationer är stor bland studenterna och beroende på detta ökar även 
antalet möjliga yrkesområden, där en grundexamen i exempelvis juridik eller 
medievetenskap ger en fördel framför andra program i genusvetenskap.  
                                                                                     
År 2008 genomförde UCGS en alumniundersökning på studenter som tagit ut 
kandidatexamen i ämnet, och det visade sig att många arbetade i yrken som var direkt 
kopplade till utbildningen. Närmare 80 % upplever att de har nytta av sina 
genusvetenskapliga studier i sitt arbete (Berg, 2008). Enligt den enkätundersökning 
som Nationella sekretariatet för genusforskning genomförde 2013, har majoriteten av 
studenter med en examen i genusvetenskap ett arbete efter examen (antalet 
arbetssökande var enbart 3 %), där hela 52 % av de tillfrågade är tillsvidareanställda. 
25 % har arbete inom det privata näringslivet, ungefär lika många procent har arbete 
inom kommun och landsting. 61 % uppger att de arbetar heltid och 30 % har ledande 
uppdrag.  

Tilläggas bör att 62 % anger att de nu arbetar med något eller några av de 
problemområden som tagits upp under deras genusvetenskapliga utbildning. En 
majoritet poängterade värdet av kritiskt tänkande i arbetslivet och att möjligheten att 
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agera på diskriminering hade påverkat deras arbetssituation positivt (84 %). 
(Lundberg och Werner, 2013) . Man kan således dra slutsatsen att det finns ett 
arbetsmarknadsbehov. Programmet kommer ta till vara dessa lärdomar och betona 
värdet av kritiskt tänkande och genusvetenskaplig kunskap i det kommande 
yrkeslivet. 

Rekrytering av studenter 

Målgrupp 

Programmet vänder sig främst till studenter som vill fördjupa sig i genusvetenskap och 
har en kandidatexamen om minst 180 hp i andra ämnen. Utbildningen kommer att 
presenteras som en spetskompetens som kan ge en fördel på arbetsmarknaden. Den 
riktar sig självfallet även till studenter med examen i genusvetenskap, och då med 
möjlighet att välja mer individuellt forskningsförberedande inslag.   

Till skillnad från andra kandidat- och masterprogram i genusvetenskap i landet, där 
behörighetskraven är en fil. kand. i genusvetenskap, är vårt program således en mer 
tvärvetenskapligt inriktad version. Vårt program ger därför en unik möjlighet till en 
stark förankring i ett annat ämne, kombinerat med en mer kvalitativ 
genusvetenskaplig utbildning på avancerad nivå. Denna modell är unik för UmU och 
följer samma modell som Genusforskarskolan vid UCGS, där doktorander antas i ”sitt” 
ämne, men får en forskarutbildning med spetskompetens mot genusvetenskap. 
Modellen har varit framgångsrik på doktorandnivå och är en modell som värnar om 
både traditionell ämneskunskap och tvärvetenskap.  

Ur internationellt perspektiv är det också den mest vanligt förekommande modellen 
(eftersom genusvetenskap på grundnivå inte existerar internationellt). Modellen 
underlättar på så sätt även för internationellt utbyte. Alla kurser som ges på engelska 
är öppna för utbytesstudenter och i framtiden är det möjligt att alla kurser ges på 
engelska så att även mastersprogrammet kan läsas av internationella studenter. Alla 
kurser, oavsett språk, ges även som fristående kurser. 

Behovet av informations- och marknadsföringskampanjer är stort. Få studenter från 
andra ämnen än genusvetenskap känner idag till möjligheten att läsa våra kurser på 
avancerad nivå, vilket till stor del beror på bristande information. Informationen måste 
vara universitetsövergripande och stöd från både fakultetsnivå och universitetsnivå är 
önskvärt. 
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Innehåll och upplägg 

Preliminärt skulle programmet ha följande innehåll: 

Termin 1 ger möjlighet till både introduktion och fördjupning för studenter med olika 
ämnesbakgrund. Syftet är att utnyttja den tvärvetenskapliga kompetens som 
studenterna innehar och Gender, sex, bodies innehåller därför ett öppet moment som 
anpassas efter vilka ämnen årskullen representerar.  

Termin 2 är en fördjupning mot tre teman: cultural studies, vetenskapskritik och en 
kurs som erbjuder studenterna kritiska perspektiv på mångfald- och 
jämställdhetsarbete och förbereder studenterna för att arbeta mer praktiskt med 
policyarbete. Dessa ger en representativ bild av ämnets olika inriktningar och 
möjligheter, samt öppnar upp för tvärvetenskapliga fusioner.  

Termin 3 består dels av en obligatorisk metodkurs (se nedan) och dels av ett antal 
valbara kurser. Målet är att uppmuntra till internationellt utbyte med våra 
partneruniversitet. Även andra kurser vid UmU eller nationellt kan (vid behörighet och 
platsgaranti) ingå. Alla kurser som ges inom programmet Law, Gender and Society 
har platsgaranti.  

Termin 4 Masteruppsats. Om studenten vill förlänga sin utlandsvistelse under 
uppsatsskrivandet kan detta samordnas med partneruniveristetet. För de studenter 
som redan läst 15hp uppsats erbjuds valbara kurser och en kurs om 15 hp uppsats. 

Programmet för Law, Gender and Society ges i samarbete med Juridiskt forum och 
innehåller obligatoriska kurser från båda enheterna. Programmet följer samma 
kursrytm som Masterprogrammet för genusvetenskap så att studenterna läser 
UCGS:s kurser tillsammans oavsett inriktning. 

Kurserna läses på helfart. Undantaget är de två 7,5 hp-kurserna som läses parallellt 
på halvfart. Examination sker vanligen genom skriftlig, individuell hemtentamen och 
obligatoriska seminarier.  

Valbara kurser:  

Kurser vid partneruniversiteten, kurser vid Juridiskt Forum, kurser vid UmU. Vi 
planerar att utöka antalet valbara kurser löpande.  

Metodkurser/-inslag:  

Termin 1: Introduktionskursen Gender, Sex, Bodies (15 hp) innehåller 7,5 hp 
metodintroduktion (hur olika discipliner arbetar med genusperspektiv).  
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Termin 2: Feministiska kulturstudier (7,5 hp) och Etik, kön och kunskap (7,5 hp) 
läses parallellt med varandra på halvfart. Dessa kurser ger specifikt fokus på 
feministisk forskning inom humaniora (kulturanalys), samt mer generell 
introduktion till vetenskapsfilosofi och vetenskapliga arbetssätt. Critical Perspectives 
on Nordic Gender Equalities (15 hp) innehåller en avslutande examination i form av 
en specifik metodövning (kritisk policyanalys). 

Termin 3: Obligatorisk metodkurs (7,5 hp), antingen fakultetsbaserad eller 
ämnesbaserad (vid behörighet).  

Termin 4: Masteruppsats (30 hp) eller 15 hp uppsats för den som redan läst 15 hp 
uppsats. 

 

Programöversikt - magisterexamen (med möjlighet till fortsatta studier 
mot masterexamen) 

Termin 1 

Gender, Sex, Bodies – theories and debates 
15 hp 

Feminist Theory and Intersectional 
Analysis 15 hp 

 
Termin 2 

Fem. Kulturstudier   7,5 hp (halvfart) 
Etik, kön och kunskap  7,5 hp (halvfart)  

Uppsats i genusvetenskap 15 hp, (halvfart) 
 

 

 
Programöversikt – masterexamen 

Termin 1 

Gender, Sex, Bodies – theories and debates 
15 hp 

Feminist Theory and Intersectional 
Analysis 15 hp 

 
Termin 2 

Fem. Kulturstudier   7,5 hp (halvfart) 
Etik, kön och kunskap  7,5 hp (halvfart) 

Critical Perspectives on Nordic Gender 
Equalities 15 hp (CRIQ) 

 

        =>            Magisterexamen (ett år) 
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Termin 3 

Valbara kurser 15 hp (Verksamhetsförlagda 
studier 15 hp, Law and Society, Introductory 

Course 15 hp, grundnivå) 
Methods I 7,5 hp 

Valbara kurser 7,5 hp  
(Optional Methods II 
7,5 hp, Gendered 
Violence 7,5 hp) 

 
Termin 4 

Uppsats i genusvetenskap 15 hp* halvfart 

 

 Valbara kurser 15 hp (Critical Perspectives on 
Nordic Gender Equalities 15 hp (CRIQ)  

 
*Student som under termin 2 skrivit ett självständigt arbete om 15 hp skriver ytterligare ett arbete om 

15 hp under termin 4. Under terminens resterande 15 hp läser dessa studenter valbara kurser. 

Uppsats i genusvetenskap 30 hp, helfart 

 

 
Arbetslivsorientering 

Studenterna ges möjlighet att läsa en valbar kurs, som utvecklas i samarbete med 
Juridiskt Forum (i vår gemensamma master Law, Gender and Society) där en stor 
del av kursen består av verksamhetsanknutna studier medan den andra delen utgörs 
av individuella skrivuppgifter, bl.a. ett större arbete som ska avse en valfri 
frågeställning som anknyter till den aktuella verksamheten. Genom denna valbara 
kurs ges studenten möjlighet till direkta kontakter med arbetslivet. Vi avser även att 
nyttja gästföreläsare från frivillligorganisationer, myndigheter och internationella 
samarbetspartners för att tydligare visa på arbetslivsrelevansen. 

Internationalisering 

Målgruppen utgörs av nationella och nordiska studenter. Att undervisande lärare har 
olika nationaliteter samt internationell forskningserfarenhet borgar för en 
internationaliserad utbildning. Vi ger också möjlighet till internationella utbyten, för 
närvarande med Roskilde universitet samt Universitetet i Jyväskylä, och vi har 
nyligen börjat utveckla ett lärar- och studentutbyte med Brac University, Dhaka, 
Bangladesh. 
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Kvalitetssäkring 

Undervisningen består i stor utsträckning av obligatorier i form av seminarier och 
individuella skrivuppgifter. Examinerande uppgifter utformas för att mäta 
uppfyllelsen av förväntade studieresultat. Professorer, docenter och andra disputerade 
lärare och gästlärare från praktiken samt internationella samarbetspartners genomför 
all undervisning på programmet. Programmet leds av en programansvarig.  

Lärarkompetens 

Då UCGS är ett fakultetsöverskridande centrum har vi redan en stor bredd på 
lärarkompetensen (alla fakulteter utom TekNat finns representerade bland våra 
anställda). Dessa har även erfarenhet av att undervisa i sina tidigare ämnen, vilket 
bidrar till djup. Utöver detta har det fakultetsöverskridande uppdraget skapat ett brett 
nätverk både för externa lärare och forskningssamarbeten. Således är ”lärarpoolen” 
och kunskapskompetensen inte bunden till de som för tillfället arbetar vid UCGS. 

Vid UCGS finns för tillfället två professorer och två docenter som alla deltar i 
undervisningen. UCGS är också till stor del en forskningsinriktad enhet, där i princip 
alla lärare även är involverade i ett eller flera forskningsuppdrag. Genusforskarskolans 
närvaro ger även möjlighet till gemensamma kurser för master- och forskarstudenter 
(alla våra kurser på avancerad nivå är öppna för doktorander). 

Utbildningsmiljö 

UCGS är ett universitetsgemensamt forskningscenter som utgör en sammanhållen 
miljö för genusforskning vid Umeå universitet. År 2001 inrättades 
Genusforskarskolan och har sedan dess stått i frontlinjen för ett kreativt nytänkande 
kring utvecklingsmöjligheterna i en tvärvetenskapligt integrerad högre utbildning. 
Den tvärvetenskapliga skolningen och de internationella kontakterna som finns vid 
genusforskarskolan berikar även miljön för masterstudenterna i det föreslagna 
programmet. 

UCGS bedriver således utbildning sedan många år (tidigare vid Kvinnovetenskapligt 
forum) och har tillgång till för ändamålet anpassade lokaler. Vid UCGS inkluderas 
studenter på grundnivå i vår miljö genom att vi tillhandahåller kursmaterial och 
tillfälliga mötesplatser i vår korridor. För studenter i masterprogrammet är tanken 
att vi ska erbjuda tillgång till lokal och utveckla möjligheter till mer permanenta 
sittplatser för studenter. Våra högre seminarier utgör också mötesplatser mellan 
lärare, doktorander och studenter på avancerad nivå. Lärarna vid UCGS verkar i en 
tvärvetenskaplig utbildningsmiljö där traditionella ämnesgränser utmanas i såväl 
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forskning som undervisning. Lärarna undervisar studenter på grund- och 
forskarutbildningsnivå. 

Konsekvenser 

Det föreslagna programmet involverar enbart UCGS och samhällsvetenskaplig 
fakultet, och har därför inga konsekvenser för andra fakulteter. Däremot hänger 
programmet samman med den gemensamma utvecklingen av master tillsammans med 
Juridiskt Forum, och har således tagits fram med detta i beaktan. 

Inrättande av det masterprogram som föreslås innebär både justeringar av redan 
befintliga kurser och utveckling av helt nya kurser.  

En av våra nuvarande kurser (Gender, welfare, power, 15 hp) kommer att avvecklas 
genom att till viss del integreras i Critical perspectives on Nordic gender equality. 
Dessutom kommer delar av den att ingå i en gemensam kurs med Juridiskt Forum i 
vår gemensamma master. Befintliga kurser omarbetas till engelska, t.ex. Gender, Sex 
and Bodies, och förläggs under annan tid och studietakten ändras från halv- till helfart. 

Vi kommer vidare att utveckla två helt nya kurser på vardera 7,5 hp– den ena är en 
kurs i Feministiska kulturstudier, och den andra en kurs i vetenskapsteori. Mindre 
justeringar i kursplaner kommer att genomföras, då befintliga kurser dels behöver 
förläggas på annan tid och dels gå från halvfart till helfart. Stor del av detta är redan 
färdigt inför HT15. 

Ekonomi 

Programmet genomförs med de ekonomiska förutsättningar som ges av 
samhällsvetenskapliga fakulteten. Några behov av särskilda investeringar för 
utbildningens genomförande föreligger inte. 

Styrdokument 

Utbildningsplan bifogas 
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Masterprogram i genusvetenskap, 120 hp 

Master Programme in Gender Studies 

Högskolepoäng: 120 hp 
Programkod: ????? 
Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Datum för fastställande: 20??-??-?? 
Diarienummer: 
Giltig från: 20??-??-?? 
Revisionsdatum: 
Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 

Behörighet                       
För att antas till programmet krävs kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande 
utländsk examen. Dessutom krävs En A samt SvB för grundläggande behörighet för 
högskolestudier.  

Examen                                                          
Efter genomgånget utbildningsprogram om 60 hp kan studenten efter ansökan erhålla en 
filosofie magisterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se 
http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/                
Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 credits). 
Examen utfärdas i Genusvetenskap (Gender Studies). 

Efter genomgånget utbildningsprogram om 120 hp kan studenten efter ansökan erhålla en 
filosofie masterexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se 
http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/ 

Filosofie masterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (120 credits). 
Examen utfärdas i Genusvetenskap (Gender Studies). 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå 
Nationella mål för aktuell examen 
 
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får 
inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. 
 
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och 
förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för 
utbildning på grundnivå, 
 
– ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 
kunskaper, 
– utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer, och 
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– utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på 
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 
 
(Högskolelagen 1 kap 9 §) 
 
Nationella mål för magisterexamen 
Kunskap och förståelse 
För magisterexamen skall studenten 
– 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 
För magisterexamen skall studenten 
– 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 
För magisterexamen 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. 
 
Masterexamen 
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 
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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. 
 
(Högskoleförordningen, Bilaga 2 – examensordningen) 
 

Examinationsformer                                
Se aktuella kursplaner. 

Betyg                                                        
På programmet tillämpas en tregradig betygsskala med betygen väl godkänd (VG), godkänd 
(G) och underkänd (U). Den som har godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre 
betyg. 

Tillgodoräknande 

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för 
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: 
www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden Ett negativt beslut om tillgodoräknande är 
möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall 
motiveras skriftligt. 

Allmänt                                          
Programmet har en tvärvetenskaplig integrerad profil där studenterna ges perspektiv på 
genus, och hur genus samverkar med andra sociala relationer så som etnicitet, sexualitet och 
klass. Programmet syftar till att förbereda studenterna för ett arbetsliv där avancerad 
kunskap om och kritiska perspektiv på jämställdhet, sociala normer, makt och 
likabehandling efterfrågas. Studenterna erbjuds genom det tvärvetenskapliga kursutbudet en 
förmåga att problematisera en rad samhällsutmaningar såsom globalisering, 
migrationsrörelser och bristande respekt av olikhet i ett mångkulturellt samhälle präglat av 
sociala skillnader. Programmet riktar sig dels till studenter och yrkesverksamma med en 
grundutbildning (minst fil. kand.) i genusvetenskap eller annat ämne, och som behöver 
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djupgående kunskaper i genusvetenskap eller vill förbättra sin position på arbetsmarknaden 
genom en spetskompetens. Programmet förbereder för både forskning inom ämnet 
genusvetenskap och yrkesverksamhet inom stat, kommun, landsting, närings- och 
föreningslivet och andra organisationer.  

Utbildningen omfattar fyra terminer om sammanlagt 120 högskolepoäng. Programmet kan 
dock avslutas med en magisterexamen efter ett år. Under rubriken Programöversikt framgår 
vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara. Förutom integrerad teori- och 
metodundervisning inom ramen för varje kurs omfattar programmet en metodkurs som ges 
av Samhällsvetenskaplig fakultet. 

För aktuell masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet 
genusvetenskap. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock 
minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på 
avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller 
motsvarande från utländsk utbildning. 

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i genusvetenskap.  

Val av valbara kurser görs i samråd med studierektor. Information om hur de enskilda 
kurserna är upplagda finns i de olika kursplanerna. 

Programöversikt - magisterexamen (med möjlighet till fortsatta studier mot 
masterexamen) 

Termin 1 

Gender, sex, bodies – theories and debates, 
15 hp 

Feminist theory and Intersectional analysis, 
15 hp 

Termin 2 

Feministiska kulturstudier, 7,5 hp, halvfart, 
(svenska) 

Etik, kön och kunskap, 7, 5 hp, halvfart, 
(svenska) 

Självständigt arbete (magisteruppsats) i 
Genusvetenskap 15 hp, halvfart med start i 
början av terminen 

 

=> Magisterexamen (ett år) 
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Programöversikt - masterexamen 

Termin 1 

Gender, sex, bodies – theories and debates, 
15 hp 

Feminist theory and intersectional analysis, 
15 hp 

Termin 2 

Feministiska kulturstudier, 7,5 hp, (svenska) 

Etik, kön och kunskap, 7, 5 hp, (svenska) 

Critical Perspectives on Nordic Gender 
Equalities 15 hp (CRIQ) 

 

Termin 3 

Valbara kurser 15 hp (Verksamhetsförlagda 
studier, 15hp; Law and Society 15hp 
grundnivå vid Juridiskt Forum) 

Methods I 7,5 hp, Methods II, 7,5 hp 

 

Termin 4 

Självständigt arbete (masteruppsats) i Genusvetenskap 30 hp 

 

alternativ, påbyggnad magister 

Självständigt arbete (masteruppsats) i Genusvetenskap 15 hp, halvfart terminsstart 

 

 Valbara kurser, 15 hp (Critical Perspectives 
on Nordic Gender Equalities 15 hp) 
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Anstånd med studiestart                          
Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl 
kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, 
studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares 
rätt till ledighet för utbildning. Ansökan om anstånd lämnas till StudentCentrum. 

Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för 
högskolan. 

Studieuppehåll                   
Studerande som antagits till programmet kan ansöka om studieuppehåll. Ansökan lämnas till 
studierektor vid Umeå Centrum för Genusstudier. Studieuppehåll med platsgaranti kan 
beviljas av följande skäl: sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. 
vård av barn eller studerandefackliga uppdrag. Övriga skäl ger normalt studieuppehåll utan 
platsgaranti. Studieuppehåll utan platsgaranti ger förtur till utlysta platser till senare del av 
program. Negativt beslut om att få återuppta studierna efter studieuppehåll kan överklagas 
till Överklagandenämnden för högskolan. 

Studieavbrott                   
Studerande som lämnar utbildningen skall meddela studieavbrott till studierektor vid Umeå 
Centrum för Genusstudier.  

Avrådan 

Övrigt 

Tillträde till kurserna i programmet regleras i kursplanerna. 

 

Bilaga § 94



Bilaga § 94


	FN prot 150603 exkl bilagor
	FN Uppföljning av forskarutbildning 2014
	FN beslut inrättande Masterprogram i genus, rätt och samhälle (förslag)
	§ 68 beslutsförslag inrättande master genus, rätt o samhälle
	Bakgrund
	Fakultetsnämnden beslutar att

	Förslag inrättande Masterprogram Law Gender and Society FN
	Utbildningsplan Rätt genus och samhälle FN
	Filosofie magisterexamen inr genus rätt och samhälle_150526 FN
	§ 68 p-utdr genus, rätt o samhälle

	FN beslut Inrättande Masterprogram i genusvetenskap (förslag)
	§ 69 beslutsförslag inrättande master genusvetenskap
	Bakgrund
	Fakultetsnämnden beslutar att

	Masterprogram Genusvetenskap
	Utbildningsplan Genusvetenskap  
	§ 69 p-utdr genusv




