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Examensbeskrivning för filosofie kandidatexamen i ett 
samhällsvetenskapligt huvudområde 
 
Examensbeskrivningen gäller för generell kandidatexamen som uppnås genom en 

kombination av fristående kurser. För utbildningsprogram gäller utbildningsplan. 

  

Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse 2013-12-12. 

Ersätter beslut från 2009-02-19. 

 

Ikraftträdande  VT 2014 

 

 

 

1 Huvudområden och examensbenämningar  

Huvudområden 

 Freds- och konfliktvetenskap 

 Genusvetenskap 

 Geografi 

 Humanekologi 

 Medie- och kommunikationsvetenskap 

 Pedagogik 

 Psykologi 

 Rättssociologi 

 Samhällsgeografi 

 Service Management 

 Socialantropologi 

 Socialt arbete 

 Sociologi 

 Statsvetenskap 

 Strategisk kommunikation 

 Underrättelseanalys 

 Utvecklingsstudier 

 

Examensbenämningar 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde freds- och konfliktvetenskap 

Degree of Bachelor of Science, major Peace and Conflict Studies 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde genusvetenskap 

Degree of Bachelor of Science, major Gender studies 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde geografi 

2013-12-12 

(rev. 2014-05-22) 

 

 

1 

Dnr U 2014/278 

BESLUT  



 

 

 2 

Degree of Bachelor of Science, major Geography 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde humanekologi 

Degree of Bachelor of Science, major Human Ecology 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde medie- och 

kommunikationsvetenskap 

Degree of Bachelor of Science, major Media and Communication Studies 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde pedagogik 

Degree of Bachelor of Science, major Education 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde psykologi 

Degree of Bachelor of Science, major Psychology 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde rättssociologi 

Degree of Bachelor of Science, major Sociology of Law  

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde samhällsgeografi 

Degree of Bachelor of Science, major Human Geography 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde Service Management 

Degree of Bachelor of Science, major Service Management 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde socialantropologi 

Degree of Bachelor of Science, major Social Anthropology 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde socialt arbete 

Degree of Bachelor of Science, major Social Work 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde sociologi 

Degree of Bachelor of Science, major Sociology 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde statsvetenskap 

Degree of Bachelor of Science, major Political Science 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde strategisk kommunikation 

Degree of Bachelor of Science, major Strategic Communication 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde underrättelseanalys 

 Degree of Bachelor of Science, major Intelligence Analysis 

 Filosofie kandidatexamen, huvudområde utvecklingsstudier  

Degree of Bachelor of Science, major Development Studies 

 

2 Examensfordringar enligt Högskoleförordningen SFS 2006:1053 

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfodringar om 180 

högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga 

området (huvudområdet) för utbildningen. 

 

3 Kursfordringar  

Om utbildningsplan finns för utbildningsprogram gäller i första hand denna.  

 

För en filosofie kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt huvudområde, där 

utbildningsplan inte finns krävs fullgjorda kursfordringar om minst 90 

högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet.  

 

Studenten kan anhålla om att få kurser med motsvarande innehåll tillgodoräknade. 

 

Examensarbete 

För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom 

huvudområdet för utbildningen. (SFS 2006:1053) 
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Breddning 

För kandidatexamen krävs dessutom fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 

minst 30 högskolepoäng i annat/andra huvudområde(n). 

 

4 Examensmål i enlighet med Högskoleförordningen SFS 2006:1053 

Kunskap och förståelse 

För kandidatexamen skall studenten 

 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 

kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 

inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om 

aktuella forskningsfrågor. 

 

Färdighet och förmåga 

För kandidatexamen skall studenten 

 visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i 

en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 

situationer, 

 visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 

genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 

 visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 

information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och 

 visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område 

som utbildningen avser. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För kandidatexamen skall studenten 

 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 

hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, 

 visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur 

den används, och 

 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla 

sin kompetens. 

 


