
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsplan 
 

1. Identifikation  

1. Programmets namn  Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil 

 Programmets namn på 

engelska 

Bachelor of Arts Programme in European Studies with a 

Humanities Profile 

2. Omfattning i högskole-

poäng 

180 

3. Nivå Grundnivå 

4. Programkod  HGEUH 

 Ev. koder på 

inriktningar 

 

5. Beslutsuppgifter Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen 

vid Området för humaniora och teologi 2010-06-16. 

6. Ändringsuppgifter Reviderad av prodekanen med ansvar för grundutbildningen 

vid Humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-04-05 

samt 2018-03-02. 

 

2. Programbeskrivning ca 100–150 ord 

Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil vid Språk- och 

litteraturcentrum är ett treårigt program med tydligt fokus på kunskaper och färdigheter 

som är relevanta för studentens anställningsbarhet. Inom programmet ges kurser i Europas 

historia och kultur, europeisk samtidspolitik, projektledning och ett europeiskt språk. 

Särskilt fokus läggs på frågor som berör identitetskonstruktion i samtiden samt kulturens 

påverkan på europeiska integrationsprocesser. Utifrån kultur- och idéhistoriska perspektiv 

behandlas till exempel frågeställningar som: Är det möjligt och önskvärt att inom ramen 

för den europeiska integrationsprocessen utveckla en europeisk identitet? Står en sådan 

identitet i ett konfliktförhållande med nationella, regionala och/eller lokala 

identifikationsmönster? Vilken roll har språket för utvecklingen av en kollektiv identitet? 

Har kulturella och religiösa värderingar betydelse för EU:s inrikes- och utrikespolitik? 

I programmet ingår 60 hp språkstudier (motsvarande två terminers studier). Studenten ska 

läsa 60 hp inom ett språk, men enligt särskild överenskommelse med programkoordinator 

eller studievägledare kan i undantagsfall två språk ingå i en kandidatexamen i 

Europastudier. Genom språkstudierna läggs en grund för fördjupad kulturell förståelse av 

de länder och/eller regioner i vilka det valda språket används. Dessa språk- och 

kulturkunskaper kan fördjupas genom en termins utlandsstudier vid ett partneruniversitet 

efter 60 hp språkstudier (motsvarande två terminers studier). 

Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil genomsyras av olika 

humanistiska perspektiv och erbjuder även en särskild kurs i projektledning och 

kommunikationsstrategier. Utöver detta finns möjlighet att inom ramen för programmet 

göra en relevant praktik, vilket ytterligare öppnar möjligheter för framtida arbete som 
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exempelvis projektledare vid Europarelaterade institutioner, konsult på 

översättningsbyråer och bokförlag eller som Europaexpert i media. 

 

3. Mål (jfr learning outcomes) 

  För kandidatexamen ska den studerande 

1. Kunskap och förståelse 

       
 visa goda kunskaper om den historiska utvecklingen av 

Europa som idé och koncept, 

 

 visa goda kunskaper och förståelse för hur man inom 

forskningen beskriver och analyserar den europeiska 

integrationsprocessen, 

 

 visa goda kunskaper och förståelse för teorier och 

metoder inom humaniora som är relevanta för 

Europastudier, samt för den vetenskapliga grunden på 

vilka dessa studier bedrivs, 
 

 visa goda kunskaper och förståelse för allmänna 

principer för projektledning och 

kommunikationsstrategier, samt för hur dessa tillämpas i 

en internationell kontext, 
 

 visa grundläggande kunskap om europeiska språk, 

inklusive de som talas av språkliga minoriteter, inom 

Europa; 

 

 visa goda språkkunskaper, både skriftliga och muntliga, i 

ett europeiskt språk,  

 

2. Färdighet och förmåga         visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt 

analysera information om företeelser, frågeställningar 

och situationer i vilka europeisk kultur, historia och 

samtida politik kan vara relevanta, 

    visa förmåga att inom givna tidsramar och med 

användning av vetenskapliga teorier och metoder 

genomföra uppgifter, enskilt eller i grupp, som rör 

Europarelaterade frågeställningar, 

   kunna tillämpa humanistiska perspektiv på den samtida 

sociopolitiska utvecklingen i Europa, 

   på ett övertygande sätt kunna presentera ett självständigt 

arbete och opponera på andras arbeten,  

   självständigt kunna arbeta inom för utbildningen 

relevanta verksamhetsområden. 
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3. Värderingsförmåga 

och förhållningssätt 
 visa förmåga att göra bedömningar om Europa som 

region och om olika europeiska regioner och språk som 

reflekterar relevanta vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska aspekter, 
 

 visa förmåga att självständigt värdera och kritiskt 

reflektera kring kulturella, sociala och politiska 

processer i dagens Europa, 

 

 kunna reflektera över humanioras bidrag till förståelsen 

av den samtida sociopolitiska utvecklingen i Europa, 

 visa förmåga att reflektera kring den egna lärprocessen, 

identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kunna 

kommunicera sin kompetens till potentiella arbetsgivare. 

 

4. Kursuppgifter 

a1  Obligatoriska kurser 

för hela programmet 

 

(Kursens namn, antal 

högskolepoäng) 

Introduktion till Europastudier: kultur, identitet, historia (15 

hp) 

Det nutida Europa (10 hp)  

Grunder i projektledning och kommunikationsstrategier (5 

hp)  

 

Regionernas Europa: Öst- och Centraleuropa i fokus (7,5 

hp) 

Regionernas Europa: Medelhavsländerna i fokus (7,5 hp) 

Regionernas Europa: Nordeuropa i fokus (7,5 hp) 

Uppsatskurs (7,5 hp) 

 

Språkstudier inom valfritt europeiskt språk (60 hp), se även 

under 7. 

 

Kandidatkurs (30 hp) 

 

b Valbara kurser 

(omfattning i 

högskolepoäng, ev. 

begränsningar av vilka 

kurser som kan väljas, 

i förekommande fall 

för vilken inriktning 

begränsningarna 

gäller) 

Utbytesstudier inom relevant område (30 hp) 

eller 

Valfria kurser (inom humaniora eller samhällsvetenskap), 

som väljs i samråd med koordinator (15 hp eller 30 hp)  

eller 

Praktik inom en för utbildningen relevant verksamhet (15 hp 

eller 30 hp) 

 

 

 

c Ev. periodisering av 

kurser. Beskriv hur 

periodiseringen ser ut. 

 

 

d Schematisk bild av 

programstrukturen 

Bifogas som separat bilaga. 
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5. Examensuppgifter 

1. Examensbenämning på 

svenska 

Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: Europastudier  

 

2. Examensbenämning på 

engelska 

Bachelor of Arts. Major: European Studies 

 

 

6 Förkunskapskrav och urvalsgrunder 

1. Förkunskapskrav För tillträde till programmet krävs grundläggande 

behörighet samt områdesbehörighet 1, d.v.s. Historia A och 

Samhällskunskap A, eller motsvarande kunskaper. 

Under den andra terminens studier på programmet måste 

den studerande välja vilket språk som skall läsas under 

terminerna 3 och 4. Förutom det för programmet gällande 

behörighetskravet måste den studerande uppfylla den 

särskilda behörighet som gäller specifikt för de valda 

språkkurserna. Dessa behörighetskrav finns specificerade i 

kursplanerna för respektive språkämne.  

 

2.  Urvalsinstrument Betyg 66 procent, högskoleprov 34 procent. 

 

7 Övrigt 

 Undervisningsspråk: Svenska 

 

 Med europeiska språk avses språk som har uppkommit och därefter använts i Europa. 

Behörigheten till de europeiska språk som kan studeras vid Språk- och 

litteraturcentrum eller annat svenskt lärosäte skall bedömas enligt varje språks egna 

krav för tillträde och förkunskaper.  

 

Vid avvikelse från den normala programtakten krävs alltid ett beviljat studieuppehåll. 

Finns inte det kan studenten förlora sin studieplats. Detta kräver ingen bekräftelse 

från studenten om avbrott på program. Studenten måste ha avslutat programmets 

samtliga kurser inom fem år efter antagning. Därefter kan studenten inte längre 

registreras på programmets kurser. 
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Bilaga. Schematisk bild av programstrukturen 

 

Termin Kursnamn 

1 Introduktion till Europastudier: kultur, identitet, historia (15 hp) 

Det nutida Europa (10 hp) 

Grunder i projektledarskap och kommunikationsstrategier (5 hp) 

 2 Regionernas Europa: Central- och Östeuropa i fokus (7,5 hp) 

Regionernas Europa: Medelhavsländerna i fokus (7,5 hp) 

Regionernas Europa: Nordeuropa i fokus (7,5 hp) 

Uppsatskurs (7,5 hp) 

3 Språkstudier (30 hp) 

4 Språkstudier (30 hp) 

5 Valbara kurser (30 hp) 

 

Praktik (30 hp)  

eller 

Praktik (15 hp) + Valbara kurser (15 hp)  

eller 

Utbytesstudier inom relevant område (30 hp) 

eller 

Valbara kurser (30 hp) 

 

6 Kandidatkurs (30 hp) 

 


