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Studieplan
Masterprogram i humaniora 120 hp
Inriktning litteraturvetenskap
Master of Humanities 120 ECTS
Literature
Denna studieplan är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden xx-xx-xx och av
institutionsstyrelsen för Litteraturvetenskapliga institutionen 2007-03-14. Planen träder i
kraft ht07
Studieplanen kompletterar utbildningsplanen för Masterprogram i humaniora vid historiskfilosofiska fakulteten, Uppsala universitet. Utbildningsplanen antogs av historisk-filosofiska
fakultetsnämnden 2007-02-27
Examensbenämning
Denna studieplan avser ett tvåårigt masterprogram i humaniora inom historisk-filosofiska
fakulteten vid Uppsala universitet. Inom programmet kan två examina tas: Magisterexamen
(ett års heltidsstudier) och Masterexamen (två års heltidsstudier).
Organisation
I programmet deltar alla institutioner och centra inom historisk-filosofiska fakulteten.
Programmet omfattar 13 inriktningar och varje inriktning utgör ett huvudområde för både
magister- och masterexamen. Inom varje inriktning finns obligatoriska kurser. Utöver dessa
ska studenterna välja ett antal fria kurser. Kurserna väljes bland fakultetens kurser på
avancerad nivå. Alla kurser omfattar 7,5 högskolepoäng (5 gamla poäng).
Följande inriktningar/huvudområden ingår i programmet: arkeologi, antikens kultur- och
samhällsliv, estetik, etnologi, praktisk filosofi, teoretisk filosofi, genusvetenskap, historia, idéoch lärdomshistoria, konstvetenskap, kulturantropologi, litteraturvetenskap samt retorik.
Internationalisering
Flera institutioner deltar i internationellt samarbete på avancerad nivå med andra universitet.
Samarbetet omfattar internationella studentutbyten, institutionell anknytning och
handledning i fält, gemensam handledning och video- och nätbaserade seminarier. Flera av
kurserna inom masterprogrammet ges på engelska.
Examensarbete
Följande examensarbeten/uppsatser ingår:
1. Examensarbete på avancerad nivå, 45 hp (masterexamen)
2. Examensarbete på avancerad nivå, 30 hp (magisterexamen)
3. Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp (masterexamen)
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Studenter som avser att fullfölja två års studier väljer examensarbete, 45 hp. Studenter som
avser att avsluta efter ett år med magisterexamen väljer examensarbete för magisterexamen,
30 hp. Studenter som redan har en magisterexamen väljer examensarbete för masterexamen,
15 hp.
Undervisnings- och examinationsformer
Kurserna ges vanligtvis på halvfart och inom fasta tioveckorsperioder. Undantaget är
examensarbetena samt, i förekommande fall, praktik.
Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, tutorials,
praktiska övningar, fältövningar och handledning.
Kurserna examineras genom salsskrivning, hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt
seminariedeltagande, muntlig tentamen och/eller deltagande i förelagda praktiska övningar.
Examensarbetena examineras genom ventilering på ett seminarium.
Betygen är Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Vissa kurser har endast U och G.

Studieplan för ettårig magisterexamen 60 hp
Innehåll
Kurs 1: Examensarbete för magisterexamen, 30 hp (obligatorisk kurs)
Examensarbetet består av en uppsats som innebär ett fördjupningsarbete inom ett ämne valt
i samråd med lärare/handledare.
Kurs 2: Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (obligatorisk kurs)
Kurs 3: Valfri kurs inom litteraturvetenskap, 7,5 hp (obligatorisk kurs)
Kurs 4: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 hp
Kurs 5: Valfri kurs inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån 7,5 hp

Studieplan för tvåårig masterexamen 120 hp
Innehåll
Kurs 1: Examensarbete för masterexamen, 45 hp (obligatorisk kurs)
Examensarbetet består av en uppsats som innebär ett fördjupningsarbete inom ett ämne valt
i samråd med lärare/handledare.
Kurs 2: Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (obligatorisk kurs)
Kurs 3–5: Valfria kurser inom litteraturvetenskap, 7,5 hp/kurs (obligatoriska kurser)
En av dessa ska vara historiskt inriktad, en kan utgöras av praktik.
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Kurs 6–11: Valfria kurser inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån, 7,5 hp/kurs

Studieplan för ettårig masterexamen 60 hp
(Denna studiegång är endast avsedd för studenter som redan har en magisterexamen)
Kurs 1: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (obligatorisk kurs)
Examensarbetet innebär ett fördjupningsarbete inom ett ämne valt i samråd med
lärare/handledare
Kurs 2–3: Valfria kurser i litteraturvetenskap, 7,5 hp/kurs (obligatoriska kurser)
Inom masterexamen ska ingå en kurs i litteraturvetenskaplig teori och metod. En av de
obligatoriska kurserna kan utgöras av praktik.
Kurs 4–7: Valfria kurser inom fakultetens utbud av kurser inom den avancerade nivån, 7,5 hp/kurs

Övrig information

Innehåll
Vid litteraturvetenskapliga institutionen sker vid vissa kurser samläsning med
forskarstuderande, främst gäller detta kurser som läses under programmets andra år. Under
utbildningens andra år förutsätts därtill den studerande delta i vissa av institutionens
forskarseminarier.
Obligatoriska kurser
För magisterexamen är tre kurser obligatoriska, för masterexamen fem. De obligatoriska
kurserna utgörs av:





Examensarbete
Litteraturvetenskaplig teori och metod, vilken läses så tidigt som möjligt i
utbildningen
En historisk kurs (endast för masterexamen). Denna kan vara en forskarkurs, eller
övrig historiskt inriktad kurs inom institutionens utbud av kurser i litteraturvetenskap
på avancerad nivå
Övriga kurser inom institutionens utbud av kurser i litteraturvetenskap på avancerad
nivå, en av dessa kurser kan utgöras av praktik.

Samarbete med andra institutioner i landet uppmuntras, såväl kurser på avancerad nivå som
forskarkurser kan här komma ifråga. Beslut om tillgodoräknande tas av studierektor.
Praktik
Praktik bör förläggas till andra året. Det ankommer på den studerande att så tidigt som
möjligt i utbildningen avisera önskemål samt delta i planeringen. Institutionens studierektor,
eller någon av denna/denne utsedd, bistår med kontakter med och/eller förslag på lämpliga
arbetsplatser. Egna kontakter kan och bör utnyttjas. (Se vidare Kursplan för praktik,
avancerad nivå)
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Verktygskurser
Fakulteten erbjuder ett antal så kallade verktygskurser, vilka är riktade mot färdighetsträning,
praktik och yrkesliv. Dessa kurser ingår i fakultetens utbud av valbara kurser på avancerad
nivå. Institutionens studievägledare bistår med råd om dessa.
Examensarbete
Upplägg
Examensarbetet/uppsatskursen består dels av eget uppsatsförfattande, dels av
uppsatshandledning och uppsatsventilering samt deltagande i vissa seminarier.
Handledning
Vid kursstart tilldelas den studerande en handledare. Handledningen sker normalt i mindre
grupper vilka träffas en gång per månad. Därtill kommer individuell handledning minst två
gånger per termin.
Handledarens ansvarsområden
 att handleda uppsatsförfattaren enligt ovanstående
 att vara tillgänglig för uppsatsförfattaren för handledning samt rådfrågning via e-post
och telefon i överenskommen omfattning
 att förse uppsatsförfattaren med råd om utbildningens uppläggning, information om
vetenskapliga nätverk etc.
 att i förekommande fall skriva intyg o. dyl.
Uppsatsförfattarens ansvarsområden
 att fortlöpande hålla handledaren underrättad om hur arbetet med uppsatsen
framskrider
 att ofördröjligen meddela handledaren om problem eller hinder uppstår vilka är av en
sådan karaktär att tidsramarna riskerar att överskridas
 att sträva efter att hålla tidsramarna och iaktta deadlines för delmoment
 att ta hänsyn till vad handledaren föreslår t.ex. i val av ämne och vid avgränsning av
uppsatsen
 att vara beredd att presentera sitt arbete muntligen och skriftligen på det sätt som
man kommit överens om med handledaren
 uppsatsförfattaren ska så långt som det är möjligt konsultera anvisade hjälpmedel
rörande språkliga och formella frågor.
Den studerande äger rätt till handledning under ordinarie kurstid. För heltidsstudier gäller:
Examensarbete på avancerad nivå, 45 hp (masterexamen), 3 terminer
Examensarbete på avancerad nivå, 30 hp (magisterexamen), 2 terminer
Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp (masterexamen), 1 termin
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Examination
Examinator av uppsatsen utses i särskild ordning av studierektor. Examinatorn ska ej ha
deltagit i uppsatshandledningen. Handledarens bedömning ska dock beaktas vid
betygssättningen och handledaren bedömer också om examensarbetet är färdigt för
ventilering. För att den studerande ska bli godkänd på kursen krävs, utöver författande av ett
examensarbete, aktivt deltagande på metodövningar och genomförande av vissa
seminarieuppgifter (vilka föreläggs av handledaren) samt oppositionsuppdrag.
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