INSTITUTIONEN FÖR
SAMHÄLLSVETENSKAP

UTBILDNINGSPLAN

PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAP 120/160 POÄNG
Social and Behavioural Science Program, 120-160 points
Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och
samhällsvetenskap 2002-12-03.

1
ALLMÄNT
Programmet för samhälls- och beteendevetenskap är ett fritt program och erbjuder
studenter en plattform för individuellt anpassade studier baserat på universitetets
totala kursutbud.

2

UTBILDNINGENS MÅL

2.1
Mål för grundläggande högskoleutbildning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och
färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 9 § Högskolelagen/HL)
2.2
Programmets mål
Programmets mål är att erbjuda studenterna ett studieprogram till akademisk
examen med samhälls- eller beteendevetenskaplig tyngdpunkt och med stora
valmöjligheter. Programmet är samtidigt en förberedelse för forskarutbildning.
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UTBILDNINGEN

3.1
Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll
Programmet för samhälls- och beteendevetenskap omfattar sju huvudämnen:
kulturgeografi, kvinnovetenskap, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, sociologi
och statskunskap. Programmet inleds med en baskurs i samhällsvetenskaplig analys
om 20 poäng. Efter baskursen kan man själv välja i vilken ordning man vill läsa
kurserna. Inom ramen för programmet ska studenten läsa 60 alternativt 80 poäng i
ett av huvudämnena.
De återstående kurserna upp till 120 alternativt 160 poäng väljs helt fritt.

4

INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE

Då Programmet för samhälls- och beteendevetenskap är ett fritt program har studenten stora
möjligheter att delta i ett internationellt utbyte någon gång under sina studier.
Utbytesstudierna sker i inom ramen för universitetets ordinarie utbytesverksamhet och är
kopplade till de respektive ämne vid universitetet.

5
BETYG OCH EXAMINATION
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången
kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator)
(6 kap. 10 § högskoleförordningen/HF).
Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd
om inte högskolan föreskriver annat betygssystem (6 kap. 11 § HF).

6
EXAMEN
Följande krav gäller för de examensinriktningar som finns vid Örebro universitet:
Magisterexamen (Degree of Master (with a major in…))
(HS 981214)
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng
2) fördjupade studier på 80-poängsnivån i huvudämnet (ABCD)
3) ett självständigt arbete om minst 20 poäng på D-nivå eller två om vardera minst
10 poäng på C- respektive D-nivå i huvudämnet
4) i huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas.
Filosofie magisterexamen (R-beslut 931104 samt 225-99)
Degree of Master of Social Science
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng
2) fördjupade studier på 80-poängsnivån i huvudämnet (ABCD) (se nedan under
respektive engelsk översättning)
3) ett självständigt arbete om minst 20 poäng på D-nivå eller två om vardera minst
10 poäng på C- respektive D-nivå i huvudämnet

4) i huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas, samt
5) kurs(er) om minst 20 poäng i ett andra ämne (biämne) från förutvarande
filosofiska fakulteternas samlade ämnesområde. Dessutom godtas samtliga inrättade
huvudämnen i filosofie kandidat och magisterexamen vid landets övriga universitet
och högskolor (R-beslut 225-99).
Kandidatexamen (Degree of Bachelor (with a major in …..))
(HS 981214)
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng
2) fördjupade studier på 60-poängsnivån (ABC) i huvudämnet, samt
3) ett självständigt arbete om minst 10 poäng på C-nivå i huvudämnet.
Filosofie kandidatexamen (R-beslut 931104 samt 225-99)
Degree of Master of Social Science
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng
2) fördjupade studier på 60-poängsnivån (ABC) i huvudämnet (se nedan under
respektive engelsk översättning)
3) ett självständigt arbete om minst 10 poäng på C-nivå i huvudämnet
4) kurs(er) om minst 20 poäng i ett andra ämne (biämne) från förutvarande
filosofiska fakulteternas samlade ämnesområde. Dessutom godtas samtliga inrättade
huvudämnen i filosofie kandidat och magisterexamen vid landets övriga universitet
och högskolor (R-beslut 225-99).
Av de sju huvudämnena finns möjligheter uppnå en magisterexamen i ämnena
kulturgeografi, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, sociologi och statskunskap.
Ämnet kvinnovetenskap kan läsas till D-nivå men för närvarande endast ge
behörighet till en kandidatexamen.

7
BEHÖRIGHET FÖR TILLTRÄDE TILL PROGRAMMET
För tillträde till programmet krävs särskild behörighet D.4.1 dvs:
- Matematik: kurs C el 3 åk SENT el 2 åk Te el etapp 3
- Samhällskunskap: kurs A el 2 åk från tvåårig linje el minst 2 åk från treårig linje el
etapp 2
För tillträde till andra ämnen och kurser än huvudämnena kan krav finnas på
särskild behörighet utöver den som gäller för antagning till programmet. Dessa anges
i kursplanerna.

8
URVAL, PLATSGARANTI OCH FÖRTUR
Endast betygsurval och provurval tillämpas. Fördelningen är 60/40.
Den som antagits till programmet har platsgaranti till universitetets samtliga kurser,
med vissa få undantag, upp till 160 poäng.

9
TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING (6 kap. 12-14 §§ HF)
Beslut om tillgodoräknande av kurs i en generell examen fattas av rektor eller den
han bemyndigar. Rektor har bemyndigat chefen för utbildnings- och
forskningsavdelningen att besluta i rutinfall. Rektor har bemyndigat berörd
institutionsnämnd att besluta om tillgodoräknande i komplicerade fall.
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator (6 kap. 10 § HF).

