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1 Inledning 
Fakultetsnämnden har ett övergripande ansvar för kvalitet och 

kvalitetsutveckling av innehållet i fakultetens verksamhet. För att säkra att 

utbildning inom fakultetens ansvarsområde håller hög kvalitet ska 

tillkommande inriktningar i utbildningsprogrammet 

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap vid Fakulteten 

för humanvetenskap kvalitetsgranskas. 

 

2 Berednings- och beslutsprocess 
 Ämnesföreträdaren föreslår fakultetsnämnden efter beslut av 

ämneskollegium tillkommande inriktningar i 

utbildningsprogrammet samt lämnar förslag på reviderad 

utbildningsplan. 

 Fakultetsnämnden beslutar om tillkommande inriktning och 

reviderad utbildningsplan. 

2.1 Tidsram 
Tillkommande inriktningar i utbildningsprogrammet innebär reviderad 

utbildningsplan och därmed ska tidsplan enligt Regler för utbildningsplan 

följas (dnr. MIUN 2021/795). Utbildningsinformation ska vara färdigställ 

inom tidsramen för publicering av utbildningsutbud, vilket ämnet ansvarar 

för. 

 

3 Beslutsunderlag 
Underlag för behandling av fakultetsnämnden ska omfatta nedanstående 

 Svar på frågeställningar under 3.1 

 Förslag till utbildningsplan enligt mall under 4 

 Protokoll från ämneskollegium 
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3.1 Frågeställningar 
Inriktningens benämning 

Inriktningens delar i utbildningsplanen 

 Inriktningsspecifika lärandemål 

 Innehåll (kurslista) 

 Examensbenämning 

 Ansvarig institution för inriktningen (Utbildningsplan ägs i sin 

helhet av Institutionen för Hälsovetenskap) 

Motivering 

 Vad är syftet med att starta inriktningen? 

Studentrekrytering 

 Hur ska rekrytering av studenter genomföras? (nationellt 

och/eller internationellt) 

 Vilket eventuellt urval ska användas? 

Ekonomi 

 Vilken omfattning (antal studenter) planeras? Hur ska 

hantering av ökade minskad studentgrupp hanteras? 

 Ryms föreslagen utbildning inom tilldelat takbelopp? 

Förankring 

 Ämneskollegium (protokoll ska bifogas) 

 Hur har förankring skett med eventuella andra berörda 

institutioner? 

Lärarkompetens 

 Beskriv den akademiska kompetensen inom 

ämnet/inriktningen 
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4 Mall utbildningsplan 
Fet markerad rubrik och text: Dessa formuleringar är fastlagda. 

Understruken rubrik i versaler: Här skrivs det som gäller specifikt för 

inriktningen. 

Om urval: Acceptera befintlig skrivning eller gör tillägg under rubrik Övrig 

information 

 

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, 120 hp 

Master by Research in Human Sciences, 120 credits 

 

Allmäna data om programmet 

 Programkod      HFORA 

Tillträdesnivå Avancerad 

Diarienummer 2016/757 

Ansvarig institution Hälsovetenskaper 

Ansvarig fakultet Fakulteten för humanvetenskap 

Fastställd  2017-01-10 

SENAST REVIDERAD ÅÅÅÅ-MM-DD 

Giltig fr.o.m. ÅÅÅÅ-MM-DD 
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Syfte 

Syftet med programmet är att ge fördjupade kunskaper inom valt 

inriktning genom att planera och genomföra ett forskningsprojekt 

tillsammans med en senior forskare (docent eller motsvarande) samt 

eventuella externa partners. 

Lärandemål 

Enligt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Forskningsförberedande 

masterprogram i humanvetenskap följande lärandemål: 

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 i såväl nationella som i 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 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. 

 

INRIKTINGSSPECIFIKA LÄRANDEMÅL 

Innehåll 

INRIKTNING   XXXXX 

Lista ingående kurser. 

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och 

placering i tiden genomgå förändringar. 

Inriktningar 

Xxxxxx, 120 hp 

engelsk översättning xxxxxx 
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Behörighet 

Grundläggande behörighet  

Särskild behörighet 

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande. 

INRIKTNINGSSPECIFIKA KRAV: 

Ange dessa inriktningsspecifika behörighetskrav 

 Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning, 

vetenskaplig kvalité och analytiska förmåga. Detta 

behörighetskrav bedöms utifrån en sammanvägning av: 

1. Personligt brev innehållande: 

a) kort redogörelse av vald projektinriktning (dvs vilket 

forskningstema/forskningsprojekt som den sökande är 

intresserad av) 

b) motivera intresset till vald projektinriktning 

c) beskriv meriter/erfarenheter relevanta för projektinriktningen 

2. tidigare självständigt skriftligt arbete 

3. intervju 

 

Programbeskrivning 

Utbildningsprogrammet ges på heltid under två år och genomförs till 

stor del i form av handlett forskningsarbete inom en forskargrupp. 

Urvalsregler 

Alternativt urval, se under rubrik Övrig information 
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Spärrar i utbildningen 

Särskilda förkunskaper för kurs inom program anges i respektive 

kursplan. 

Särskilda förkunskaper gör kurs inom programmet anges i respektive 

kursplan. 

Undervisning och examination 

Undervisning bedrivs normalt på heltid i form av forskningsarbete i en 

forskargrupp. Utbildningen ges på svenska och/eller engelska. 

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. 

Examensbenämning 

Masterexamen 

Examensbenämning för respektive inriktning är följande: 

ANGE SPECIFIKT FÖR INRIKTNINGEN 

 

Övrig information 

URVALSKRITERIER FÖR ALTERNATIVT URVAL. 

I urvalet av sökande läggs stor vikt vid kompetens i förhållande till vald 

ämnesinriktning, vetenskaplig kvalité, analytisk förmåga, förmåga att 

arbeta självständigt och i grupp samt förmåga att uttrycka sig skriftligt 

på engelska. Urvalet görs utifrån sammanvägning av vetenskaplig 

kvalité på tidigare självständigt arbete, personligt brev och intervju. 

 

 


