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Huvudområden och examensbenämningar vid HT-fakulteterna 
 

Förteckningen i tabellform nedan visar huvudområden vid respektive 

institution, med specialiseringar inom huvudområde i kursiv stil. Inom 

parentes anges vilka examina som kan tas ut inom huvudområdet: på 

grundnivå kandidat (K), på avancerad nivå magister (M) och/eller master 

(MA).1 Examensbenämningar med hänvisning till gällande 

examensbeskrivning/utbildningsplan följer institutionsvis efter 

huvudområdesuppställningen i tabellform. En förteckning över HT-

fakulteternas utbildningsprogram återfinns som appendix. 

 

För generell examen fastställer rektor de förled till examen som ska 

användas. Vid HT-fakulteterna förekommer filosofie och teologie som 

förled till examen (se Examensbeskrivningar för filosofie, teologie och 

konstnärliga examina vid HT-fakulteterna, Dnr U 2016/690, Dnr U 

2016/691 och Dnr U 2016/692). Rektor fastställer också de efterled som 

används för att ange inriktning på examen. Efterled ska enligt Lokala regler 

för examina och utbildningar (Dnr I G 43 5518/2006) normalt bara 

användas för examen som är knuten till utbildningsprogram. Vid HT-

fakulteterna används i normalfallet examensbenämning utan efterled även 

för examina knutna till program. Undantag framgår av förteckningen nedan. 

 

För konstnärlig examen skall inriktningen alltid anges med efterled. Vid 

HT-fakulteterna förekommer endast konstnärlig examen i Litterär 

gestaltning. Se nedan och Examensbeskrivningar för konstnärlig kandidat- 

och magisterexamen inom humaniora (Dnr U 2016/692). 

 

Av förteckningen nedan framgår för- respektive efterled till examen, på 

vilken nivå utbildningen ges samt huruvida kurserna ges fristående eller 

inom utbildningsprogram eller både och. Filosofie examina på grundnivå är 

markerade med blått, filosofie examina på avancerad nivå med grönt, 

teologie examina med rött och konstnärliga examina med lila. 

                                                
1 Förteckningen upptar inte de huvudområden och specialiseringar som avskaffats i 

samband med att institutionerna reviderat sitt kurs- och programutbud. Dessa återfinns 

emellertid i tidigare versioner av huvudområdesförteckningar och hos universitetets 

examensavdelning. 
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Huvudområden, tabell  
 

INSTITUTIONEN FÖR ARKEOLOGI OCH ANTIKENS 

HISTORIA  

 

Kod 

Antikens kultur och 

samhällsliv (K) 

Classical Archaeology and 

Ancient History (K) 

HAKUS 

Arkeologi (K) Archaeology (K) HARKE 

Historisk arkeologi (K) Historical Archaeology (K) HHIAR 

Historisk osteology (K) Historical Osteology (K) HHIOS 

Arkeologi och antikens historia 

(M, MA) 

Archaeology and Ancient 

History (M, MA) 

 

HAAIH 

Arkeologi Archaeology HAAAR 

Historisk osteology Historical Osteology HAAHO 

Historisk arkeologi Historical Archaeology HAAHA 

Antikens kultur och samhällsliv Classical Archaeology and 

Ancient History 

 

HAAKS 

 

CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH 

RELIGIONSVETENSKAP 

 

Kod 

Religionshistoria (K) History of Religions (K) HREHI 

Religionsvetenskap och 

Teologi (K, M, MA) 

Religious Studies and 

Theology (K, M, MA) 

HRVTE 

Bibelvetenskap Biblical Studies HRTBV 

Kyrko- och missionsstudier Church and Mission 

Studies 

HRTKM 

Tros- och 

livsåskådningsvetenskap 

Studies in Faith and World 

Views  

HRTTL 

Religionshistoria och 

religionsbeteendevetenskap 

History of Religions and 

Religious Behavioural 

Science 

HRTRR 

Religious Roots of Europe 

(MA) 

Religious Roots of Europe 

(MA) 

HRERO 

 

FILOSOFISKA INSTITUTIONEN Kod 

Praktisk filosofi (K, M, MA) Practical Philosophy (K, M, 

MA) 

 

HFIPR 

Teoretisk filosofi (K, M, MA) Theoretical Philosophy  HFITE 

Kognitionsvetenskap (MA) Cognitive Science (MA) HKOGN 

 

HISTORISKA INSTITUTIONEN  Kod 

Historia (K, M, MA) History (K, M, MA) HHIST 

Mänskliga rättigheter (K) Human Rights Studies (K) HMÄRÄ 
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INSTITUTIONEN FÖR KOMMUNIKATION OCH 

MEDIER 

Kod 

Journalistik (K) Journalism (K) HJOUR 

Mediehistoria (K) Media History (K) HMEHI 

Retorik (K) Rhetoric (K) HRETO 

Film- och mediehistoria (M, 

MA) 

Film and Media History (M, 

MA) 

 

HFIMH 

 

INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER Kod 

Etnologi (K) Ethnology (K) HETNO 

Idé- och lärdomshistoria (K, 

M, MA) 

History of Ideas and 

Sciences (K, M, MA) 

 

HIDLÄ 

Konsthistoria och visuella 

studier (K, M, MA) 

Art History and Visual 

Studies (K, M, MA) 

 

HKHVS 

   

Kulturvetenskaper (K) Cultural Sciences (K) HKUVE 

Bokhistoria Book History HKUBH 

Digitala kulturer  Digital Cultures HKUDK 

Förlags- och 

bokmarknadskunskap 

Publishing  

HKUFB 

Intermediala studier Intermedia studies HKUIS 

Kulturadministration Cultural Administration HKUAD 

Modevetenskap   Fashion Studies HKUMV 

   

Musikvetenskap (K) Musicology (K) HKMUVE 

   

ABM: kommunikation av 

information och kultur i arkiv, 

bibliotek och museer (MA) 

Culture and Information 

Studies for Archives, 

Libraries and Museums 

(MA) 

 

HABMK 

Arkivvetenskap Archival Studies HABMA 

Biblioteks- och 

informationsvetenskap 

Library and Information 

Studies 

 

HABMI 

Museologi Museology HABMM 

   

Visual Culture (MA) Visual Culture (MA) HVICU 

Tillämpad kulturanalys (MA) Applied Cultural Analysis 

(MA) 

 

HTIKA 

 

SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM Kod 

Danska (K) Danish (K) HDANS 

Engelska (K) English (K) HENGE 

Engelsk litteraturvetenskap English Literature HENGL 

Engelsk språkvetenskap English Linguistics  HENGS 

Europastudier (K, MA) European Studies (K, MA) HEUST 

Filmvetenskap (K) Film Studies (K) HFIVE 

Franska (K) French (K) HFRAN 

Grekiska (K) Greek (K) HGREK 
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Italienska (K) Italian (K) HITAL 

Japanska (K) Japanese (K) HJAPA 

Jiddisch (K) Yiddish (K) HJIDD 

Kinesiska (K) Chinese (K) HKINE 

Lingvistik (K) Linguistics (K) HLING 

Fonetik Phonetics HLIFO 

Allmän språkvetenskap General Linguistics HLIAS 

Latin (K) Latin (K) HLATI 

Litteraturvetenskap (K) Comparative Literature 

(K) 

HLVET 

Barnlitteratur Children’s Literature HLVBA 

Litterärt skapande2  (K) Creative Writing (K) HLSKA 

Litterär gestaltning (K, M) Creative Writing (K, M) HLGES 

Mellanösternstudier Middle Eastern Studies 

(K) 

HMEST 

Modern standardarabiska (K) Modern Standard Arabic 

(K) 

HMSAR 

Nygrekiska (K) Modern Greek (K) HNYGR 

Områdesstudier (K) Area Studies (K) HOMST 

Polska (K) Polish (K) HPOLS 

Rumänska (K) Romanian (K) HRUMÄ 

Ryska (K) Russian (K) HRYSK 

Spanska (K) Spanish (K) HSPAN 

Svenska (K) Swedish (K) HSVEN 

Svenska som andraspråk Swedish as a Second 

Language  

HSVSA 

Svenska, språklig inriktning  Swedish Language HSVSI 

Språkkonsultarbete Language Consultancy HSVSK 

Teaterns teori och praktik (K) Theatre Studies: Theory 

and Practice (K) 

HTTEP 

Tyska (K) German (K) HTYSK 

Öst- och centraleuropakunskap 

(K) 

Central and Eastern 

European Studies (K) 

HÖCEK 

Film- och mediehistoria (M, MA) Film and Media History 

(M, MA) 

HFIMH 

Film- och mediaproduktion (MA) Film and Media Producing 

(MA) 

HFIME 

   

Litteratur – Kultur – Medier (M, 

MA) 

Literature – Culture – 

Media (M, MA) 

HLKME 

Allmän litteratur General Literature HLKAS 

Skandinaviska studier Scandinavian Studies HLKSS 

Engelskspråkig litteratur English Literature HLKEN 

Franskspråkig litteratur French Literature HLKFR 

Rysk litteratur Russian Literature HLKRY 

                                                
2 Huvudområdet gäller i övergångsperiod så länge det behövs för att studenter vid 

Författarskolan ska kunna få ut sin filosofie kandidatexamen. 
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Spanskspråkig litteratur Spanish Literature HLKSP 

Jiddischlitteratur Yiddish Literature HLJID 

Tyskspråkig litteratur German Literature HLTYS 

   

Språk och språkvetenskap (M, 

MA) 

Language and Linguistics 

(M, MA) 

HSSPV 

Allmän språkvetenskap General Linguistics HSSAS 

Arabiska Arabic HSSAR 

Engelska English HSSEN 

Fonetik Phonetics HSSFO 

Franska French HSSFR 

Grekiska Greek HSSGR 

Kognitiv semiotic Cognitive Semiotics HSSKS 

Nygrekiska Modern Greek HSSNG 

Italienska Italian HSSIT 

Japanska Japanese HSSJA 

Kinesiska Chinese HSSKI 

Latin Latin HSSLA 

Retorik Rhetoric HSSRE 

Rumänska Romanian HSSRU 

Spanska Spanish HSSSP 

Svenska/Nordiska språk Swedish/Scandinavian 

Languages 

HSSSN 

Tyska German HSSTY 

Ryska Russian HSSRY 

   

Översättning (M, MA) Translation (M, MA) HÖVSÄ 

Engelska English HÖVEN 

Spanska Spanish HÖVSP 

Italienska Italian HÖVIT 

Tyska German HÖVTY 

Franska French HÖVFR 

Ryska Russian HÖVRY 

 

ÖVRIGT (avser utbildningar inom USV som 

kvalitetssäkras av HT-fakulteterna) 

 

Kod 

Mellanösternstudier (MA) Middle Eastern Studies 

(MA) 

HMEST 

Teknik och social förändring 

(MA) 

Technology and Social 

Change 

HTESO 
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Institutionen för arkeologi och antikens historia 

Generella examina på grundnivå 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: antikens kultur och samhällsliv / Major: Classical 

Archaeology and Ancient History 

---Huvudområde: arkeologi / Major: Archaeology 

---Huvudområde: historisk arkeologi / Major: Historical Archaeology 

---Huvudområde: historisk osteology / Major: Historical Osteology 

 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 

Generella examina på avancerad nivå 

 

Filosofie magister-/masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: arkeologi och antikens historia med specialisering i 

arkeologi / Major: Archaeology and Ancient History with specialization in 

Archaeology 

---Huvudområde: arkeologi och antikens historia med specialisering i 

historisk osteologi / Major: Archaeology and Ancient History with 

specialization in Historical Osteology 

---Huvudområde: arkeologi och antikens historia med specialisering i 

historisk arkeologi / Major: Archaeology and Ancient History with 

specialization in Historical Archaeology 

---Huvudområde: arkeologi och antikens historia med specialisering i 

antikens kultur och samhällsliv / Major: Archaeology and Ancient History 

with specialization in Classical Archaeology and Ancient History 

 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i arkeologi – teori och 

praktik (HAAAH), i enlighet med gällande utbildningsplan. 

 

 

 

Centrum för teologi och religionsvetenskap 

Generella examina på grundnivå, fristående kurser 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: religionshistoria / Major: History of Religions 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 
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Teologie kandidatexamen / Bachelor of Theology 
---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

bibelvetenskap / Major: Religious Studies and Theology with specialization 

in Biblical Studies 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i kyrko- 

och missionsstudier / Major: Religious Studies and Theology with 

specialization in Church and Missions Studies 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i tros- 

och livsåskådningsvetenskap/ Major: Religious Studies and Theology with 

specialization in Studies in Faith and World Views 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

religionshistoria och religionsbeteendevetenskap / Major: Religious Studies 

and Theology with specialization in History of Religions and Religious 

Behavioural Sciences 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 hp som inkluderar 

succesiv fördjupning inom huvudområdet på 90 hp, ytterligare 60 hp inom 

huvudområdet samt 30 hp valfria hp, i enlighet med gällande 

utbildningsplan för Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi 

(RGRVT). Kurserna kan även läsas fristående, utan att studenten är antagen 

till programmet.  

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts  

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

bibelvetenskap / Major: Religious Studies and Theology with specialization 

in Biblical Studies 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i kyrko- 

och missionsstudier / Major: Religious Studies and Theology with 

specialization in Church and Missions Studies 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i tros- 

och livsåskådningsvetenskap / Major: Religious Studies and Theology with 

specialization in Studies in Faith and World Views 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

religionshistoria och religionsbeteendevetenskap / Major: Religious Studies 

and Theology with specialization in History of Religions and Religious 

Behavioural Sciences 

Uppnås genom fullföljande av Kandidatprogram i religionsvetenskap och 

teologi (RGRVT), i enlighet med gällande utbildningsplan, eller genom 

fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 

högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, i enlighet 

med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 

Generella examina på avancerad nivå 

 

Teologie magister-/masterexamen / Master of Theology 
---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

bibelvetenskap / Major: Religious Studies and Theology with Specialization 

in  Biblical Studies 
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---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i kyrko- 

och missionsstudier/ Major: Religious Studies and Theology with 

specialization in Church and Missions Studies 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i tros- 

och livsåskådningsvetenskap/ Major: Religious Studies and Theology with 

specialization in  Studies in Faith and World Views 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

religionshistoria och religionsbeteendevetenskap/ Major: Religious Studies 

and Theology with specialization in History of Religions and Religious 

Behavioural Sciences 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 60/120 högskolepoäng, varav 

minst 30/60 högskolepoäng med fördjupning, inom huvudområdet, i 

enlighet med gällande utbildningsplan för Masterprogram i 

religionsvetenskap och teologi (RARVT). Kurserna kan också läsas 

fristående, utanför program.  

 

Filosofie magister-/masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

bibelvetenskap / Major: Religious Studies and Theology with Specialization 

in  Biblical Studies 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i kyrko- 

och missionsstudier / Major: Religious Studies and Theology with 

Specialization in Church and Missions Studies 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i tros- 

och livsåskådningsvetenskap / Major: Religious Studies and Theology with 

Specialization in  Studies in Faith and World Views 

---Huvudområde: religionsvetenskap och teologi med specialisering i 

religionshistoria och religionsbeteendevetenskap / Major: Religious Studies 

and Theology with Specialization in History of Religions and Religious 

Behavioural Sciences 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i religionsvetenskap och 

teologi (RARVT), i enlighet med gällande utbildningsplan, eller genom 

fullgjorda kursfordringar om 60/120 högskolepoäng, varav minst 30/60 

högskolepoäng med fördjupning, inom huvudområdet, i enlighet med 

Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och masterexamen 

vid HT-fakulteterna.  

 

Filosofie masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: Religious Roots of Europe / Major: Religious Roots of 

Europe 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng i enlighet 

med gällande utbildningsplan för Masterprogram inom Religious Roots of 

Europe (HARRE).  

 

Teologie masterexamen / Master of Arts in Theology 
---Huvudområde: Religious Roots of Europe / Major: Religious Roots of 

Europe 
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Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng i enlighet 

med gällande utbildningsplan för Masterprogram inom Religious Roots of 

Europe (HARRE). 

 

 

Filosofiska institutionen 

Generella examina på grundnivå 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: praktisk filosofi / Major: Practical Philosophy 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 

 

Filosofie kandidatexamen i praktisk filosofi, politik och ekonomi / 
Bachelor of Arts in Philosophy, Politics and Economics 
---Huvudområde: praktisk filosofi / Major: Practical Philosophy 
Uppnås genom fullföljande av Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik 

och ekonomi (HGPPE), se gällande utbildningsplan. 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: teoretisk filosofi / Major: Theoretical Philosophy 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 

Generella examina på avancerad nivå 

 

Filosofie magister-/masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: praktisk filosofi / Major: Practical Philosophy 

---Huvudområde: teoretisk filosofi / Major: Theoretical Philosophy 

 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 60/120 högskolepoäng, varav 

minst 30/60 högskolepoäng med fördjupning, inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 

 

Filosofie masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: kognitionsvetenskap / Major: Cognitive Science 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i kognitionsvetenskap 

(HAKOG), i enlighet med gällande utbildningsplan.  
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Historiska institutionen 

Generella examina på grundnivå 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: historia / Major: History 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna, eller genom fullföljande av 

Kandidatprogram i historia (HGHIS), i enlighet med gällande 

utbildningsplan. 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: mänskliga rättigheter / Major: Human Rights Studies 

Uppnås genom fullföljande av Kandidatprogram i mänskliga rättigheter 

(RGMRS), i enlighet med gällande utbildningsplan.  

Generella examina på avancerad nivå 

 

Filosofie magister-/masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: historia / Major: History 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i historiska studier (HAHIS) 

eller genom fullgjorda kursfordringar om 60/120 högskolepoäng, varav 

minst 30/60 högskolepoäng med fördjupning, inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 

 

 

Institutionen för kommunikation och medier 

Generella examina på grundnivå, fristående kurser 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: mediehistoria / Major: Media History 

---Huvudområde: retorik / Major: Rhetoric 

 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 

Generella examina på grundnivå, utbildningsprogram 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: journalistik / Major: Journalism 

Uppnås genom fullföljande av Kandidatprogram i journalistik (HGJOL), i 

enlighet med gällande utbildningsplan.  
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Generella examina på avancerad nivå, utbildningsprogram 

 

Filosofie magister-/masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: film- och mediehistoria/ Major: Film and Media History 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i film- och mediehistoria 

(HAFMH samt HAFME), i enlighet med gällande utbildningsplan.3 

 

 

Institutionen för kulturvetenskaper 

Generella examina på grundnivå, fristående kurser 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: etnologi/ Major: Ethnology 

---Huvudområde: idé- och lärdomshistoria / Major: History of Ideas and 

Sciences 

---Huvudområde: konsthistoria och visuella studier / Major: Art History and 

Visual Studies 

---Huvudområde: kulturvetenskaper med specialisering i bokhistoria / 

Major: Cultural Sciences with specialization in Book History 

---Huvudområde: kulturvetenskaper med specialisering i förlags- och 

bokmarknadskunskap / Major: Cultural Sciences with specialization in 

Publishing 

---Huvudområde: kulturvetenskaper med specialisering i intermediala 

studier / Major: Cultural Sciences with specialization in Intermedia Studies 

---Huvudområde: kulturvetenskaper med specialisering i 

kulturadministration / Major: Cultural Sciences with specialization in 

Cultural Administration 

---Huvudområde: musikvetenskap/ Major: Musicology 

 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 

 

Generella examina på grundnivå, utbildningsprogram 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: kulturvetenskaper med specialisering i digitala kulturer  

Major: Cultural Sciences with specialization in Digital Cultures 

Uppnås genom fullföljande av Kandidatprogram i digitala kulturer 

(HGDIK), i enlighet med gällande utbildningsplan. 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 

                                                
3 Examen i Film- och mediehistoria finns också under Språk- och litteraturcentrum, då 

programmet är ett samarbete mellan institutionerna. 
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---Huvudområde: kulturvetenskaper med specialisering i modevetenskap / 

Major: Cultural Sciences with specialization in Fashion Studies 

Uppnås genom fullföljande av Kandidatprogram i modevetenskap 

(HGMOV), i enlighet med gällande utbildningsplan. 

Generella examina på avancerad nivå, fristående kurser 

 
Filosofie magister-/masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: konsthistoria och visuella studier / Major: Art History and 

Visual Studies 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 60/120 högskolepoäng, varav 

minst 30/60 högskolepoäng med fördjupning, inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 

Generella examina på avancerad nivå, utbildningsprogram 

 

Filosofie magister-/masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: idé- och lärdomshistoria / Major: History of Ideas and 

Sciences 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i historiska studier 

(HAHIS), i enlighet med gällande utbildningsplan. 

 

Filosofie masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, 

bibliotek och museer med specialisering i arkivvetenskap / Major: Culture 

and Information Studies for Archives, Libraries and Museums with 

specialization in Archival Studies 

---Huvudområde: ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, 

bibliotek och museer med specialisering i biblioteks- och 

informationsvetenskap / Major: Culture and Information Studies for 

Archives, Libraries and Museums with specialization in Library and 

Information Studies 

---Huvudområde: ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, 

bibliotek och museer med specialisering i Museologi / Major: Culture and 

Information Studies for Archives, Libraries and Museums with 

specialization in Museology 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- 

och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) (HAABM), i 

enlighet med gällande utbildningsplan. 

 

Filosofie masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: Visual Culture / Major: Visual Culture 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i Visual Culture (HAVIC), i 

enlighet med gällande utbildningsplan. 

 

Filosofie masterexamen / Master of Arts  

---Huvudområde: tillämpad kulturanalys / Major: Applied Cultural Analysis 
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Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i tillämpad kulturanalys 

(HATKA), i enlighet med gällande utbildningsplan. 

 

 

Språk- och litteraturcentrum 

Generella examina på grundnivå, fristående kurser 

 

Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
 

---Huvudområde: danska / Major: Danish 

---Huvudområde: engelska med specialisering i engelsk litteraturvetenskap / 

Major: English with specialization in English Literature 

---Huvudområde: engelska med specialisering i engelsk språkvetenskap / 

Major: English with specialization in English Linguistics 

---Huvudområde: filmvetenskap / Major: Film Studies 

---Huvudområde: franska / Major: French 

---Huvudområde: grekiska/ Major: Greek 

---Huvudområde: italienska / Major: Italian 

---Huvudområde: jiddisch / Major: Yiddish 

---Huvudområde: kinesiska / Major: Chinese 

---Huvudområde: lingvistik med specialisering i allmän språkvetenskap / 

Major: Linguistics with specialization in General Linguistics 

---Huvudområde: lingvistik med specialisering i fonetik / Major: Linguistics 

with Specialization in Phonetics 

---Huvudområde: latin / Major: Latin  

---Huvudområde: litteraturvetenskap / Major: Comparative Literature 

---Huvudområde: litteraturvetenskap med specialisering i barnlitteratur / 

Major: Comparative Literature with specialization in Children’s Literature  

---Huvudområde: nygrekiska / Major: Modern Greek 

---Huvudområde: områdesstudier / Major: Area Studies 

---Huvudområde: polska / Major: Polish 

---Huvudområde: rumänska / Major: Romanian 

---Huvudområde: ryska / Major: Russian  

---Huvudområde: spanska / Major: Spanish 

---Huvudområde: svenska / Major: Swedish 

---Huvudområde: svenska med specialisering i svenska som andraspråk / 

Major: Swedish with specialization in Swedish as a Second Language 

---Huvudområde: teaterns teori och praktik / Major: Theatre Studies: 

Theory and Practice 

---Huvudområde: tyska / Major: German 

---Huvudområde: öst- och centraleuropakunskap / Major: Central and 

Eastern European Studies 

 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, i 

enlighet med Examensbeskrivning för filosofie kandidat-, magister-, och 

masterexamen vid HT-fakulteterna. 
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Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: litterärt skapande / Major: Creative Writing 

---Huvudområde: modern standardarabiska / Major: Modern Standard 

Arabic 

 

Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 

minst 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. 

Generella examina på grundnivå, utbildningsprogram 

 

Filosofie kandidatexamen  / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: mellanösternstudier / Major: Middle Eastern Studies 

---Huvudområde: modern standardarabiska / Major: Modern Standard 

Arabic 

Uppnås genom fullföljande av Kandidatprogram i arabiska studier 

(HGARA), i enlighet med gällande utbildningsplan. 

 

Filosofie kandidatexamen  / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: europastudier / Major: European Studies 

Uppnås genom fullföljande av Kandidatprogram i europastudier med 

humanistisk profil (HGEUH), i enlighet med gällande utbildningsplan.  

 

Filosofie kandidatexamen  / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: japanska / Major: Japanese 

Uppnås genom fullföljande av Kandidatprogram i japanska (HGJAP), i 

enlighet med gällande utbildningsplan, eller genom fullgjorda 

kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 120 högskolepoäng med 

successiv fördjupning inom huvudområdet. 

 

Filosofie kandidatexamen  / Bachelor of Arts 
---Huvudområde: svenska med specialisering i språkkonsultarbete / Major: 

Swedish with specialization in Language Consultancy 

Uppnås genom fullföljande av Språkkonsultprogrammet (HGSPK), se 

gällande utbildningsplan.  

Konstnärlig examen på grundnivå 

 

Konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning  
Degree of Bachelor of Fine Arts in Creative Writing 
Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng varav 120 

högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet, i enlighet 

med Examensbeskrivning för konstnärlig kandidat- och magisterexamen vid 

HT-fakulteterna. 

Generella examina på avancerad nivå, utbildningsprogram 

 

Filosofie masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: europastudier / Major: European Studies 
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Uppnås genom fullföljande av Masterprogram inom europastudier med 

humanistisk profil (HAEUH), i enlighet med gällande utbildningsplan. 

 

Filosofie magister-/masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: film- och mediehistoria / Master of Arts in Film and 

Media History 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i film- och mediehistoria 

(HAFMH eller HAFME), i enlighet med gällande utbildningsplan.4 

 

Filosofie masterexamen / Master of Arts 
---Filosofie masterexamen i film och mediaproduktion / Master of Arts in 

Film and Media Producing 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i film och mediaproduktion 

(HAFMP), i enlighet med gällande utbildningsplan. 

 

Filosofie magister-/masterexamen / Master of Arts 
---Huvudområde: litteratur – kultur – medier med specialisering i allmän 

litteratur / Major: Literature – Culture – Media – with specialization in 

General Literature 

---Huvudområde: litteratur – kultur – medier med litteratur – kultur – 

medier – specialisering i skandinaviska studier / Major: Literature – Culture 

– Media – with specialization in Scandinavian Studies 

---Huvudområde: litteratur – kultur – medier med specialisering i 

engelskspråkig litteratur/ Major: Literature – Culture – Media – with 

specialization in English Literature 

---Huvudområde: litteratur – kultur – medier med specialisering i 

franskspråkig litteratur / Major: Literature – Culture – Media – with 

specialization in French Literature 

---Huvudområde: litteratur – kultur – medier med specialisering i rysk 

litteratur / Major: Literature – Culture – Media – with specialization in 

Russian Literature 

---Huvudområde: litteratur – kultur – medier med specialisering i 

spanskspråkig litteratur / Major: Literature – Culture – Media – with 

specialization in Spanish Literature 

---Huvudområde: litteratur – kultur – medier med specialisering i 

jiddischlitteratur / Major: Literature – Culture – Media – with specialization 

in Yiddish Literature 

---Huvudområde: litteratur – kultur – medier med specialisering i 

tyskspråkig litteratur / Major: Literature – Culture – Media – with 

specialization in German Literature 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i litteratur – kultur – medier 

(HALKM) inom respektive specialisering, i enlighet med gällande 

utbildningsplan.  

 

Filosofie magister-/masterexamen / Master of Arts  

                                                
4 Examen i Film- och mediehistoria finns också under Institutionen för kommunikation och 

medier, då programmet är ett samarbete mellan institutionerna. 
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---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i allmän 

språkvetenskap / Major: Language and Linguistics with specialization in 

General Linguistics 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i arabiska / 

Major: Language and Linguistics with specialization in Arabic 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i engelska / 

Major: Language and Linguistics with specialization in English 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i fonetik / 

Major: Language and Linguistics with specialization in Phonetics 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i franska / 

Major: Language and Linguistics with specialization in French 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i grekiska / 

Major: Language and Linguistics with specialization in Greek 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i italienska/ 

Major: Language and Linguistics with specialization in Italian 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i japanska / 

Major: Language and Linguistics with specialization in Japanese 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i kinesiska / 

Major: Language and Linguistics with specialization in Chinese 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i kognitiv 

semiotik / Major: Language and Linguistics with specialization in Cognitive 

Semiotics 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i latin / 

Major: Language and Linguistics with specialization in Latin 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i nygrekiska 

/ Major: Language and Linguistics with specialization in Modern Greek 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i retorik / 

Major: Language and Linguistics with specialization in Rhetoric 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i rumänska / 

Major: Language and Linguistics with specialization in Romanian 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i ryska / 

Major: Language and Linguistics with specialization in Russian 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i spanska/ 

Major: Language and Linguistics with specialization in Spanish  

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i 

svenska/nordiska språk / Major: Language and Linguistics with 

specialization in Swedish/Scandinavian Languages 

---Huvudområde: språk och språkvetenskap med specialisering i tyska / 

Major: Language and Linguistics with specialization in German 

 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i språk och språkvetenskap 

(HASPV) inom respektive specialisering, i enlighet med gällande 

utbildningsplan.  

 

Filosofie masterexamen / Master of Arts  

---Huvudområde: översättning med specialisering i engelska /Master of Arts 

in Translation with specialization in English 

---Huvudområde: översättning med specialisering i franska / Master of Arts 

in Translation with specialization in French 
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---Huvudområde: översättning med specialisering i italienska / Master of 

Arts in Translation with specialization in Italian 

---Huvudområde: översättning med specialisering i ryska / Master of Arts in 

Translation with specialization in Russian 

---Huvudområde: översättning med specialisering i spanska Master of Arts 

in Translation with specialization in Spanish 

---Huvudområde: översättning med specialisering i tyska / Master of Arts in 

Translation with specialization in German 

 

Uppnås genom fullföljande av Masterprogram i översättning (HAÖVR) 

inom respektive specialisering, i enlighet med gällande utbildningsplan.  

Konstnärlig examen på avancerad nivå 

 

Konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning 
Master of Fine Arts in Creative Writing 
Uppnås genom fullgjorda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng varav 

minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet, i enlighet 

med Examensbeskrivning för konstnärlig kandidat- och magisterexamen vid 

HT-fakulteterna. 

 

 

Centrum för mellanösternstudier 

Generella examina på avancerad nivå 

 

Filosofie masterexamen i mellanösternstudier  
Master of Arts in Middle Eastern Studies 

Uppnås genom fullföljande Masterprogram i mellanösternstudier 

(XAMÖS), se gällande utbildningsplan. 

 

 

 

 

Appendix 

Utbildningsprogram vid HT-fakulteterna, grundnivå 

 

Kandidatprogram i arabiska studier (HGARA) / Bachelor Programme in 

Arabic Studies. Undervisningsspråk: svenska/arabiska. Första 

antagningstermin 2007. 

 

Kandidatprogram i digitala kulturer (HGDIK) / Bachelor Programme in 

Digital Cultures. Undervisningsspråk: svenska. Första antagningstermin 

2012. 

 

Kandidatprogram inom Europastudier med humanistisk profil 
(HGEUH) / Bachelor of Arts Programme in European Studies with a 



 

 

 19 

Humanities Profile. Undervisningsspråk: svenska. Första antagningstermin 

2009. 

 

Kandidatprogram i japanska (HGJAP) / Bachelor Programme in 

Japanese. Undervisningsspråk: svenska/japanska. Första antagningstermin 

2011. 

 

Kandidatprogram i journalistik (HGJOL) / Bachelor Programme in 

Journalism. Undervisningsspråk: svenska. Första antagningstermin 2016 

(ersatte HGJOL, 2007-2015). 

 

Kandidatprogram i historia (HGHIS) / Bachelor Programme in History. 

Undervisningsspråk: svenska. Första antagningstermin 2017. 

 

Kandidatprogram i modevetenskap (HGMOV) / Bachelor Programme in 

Fashion Studies. Undervisningsspråk: svenska. Första antagningstermin 

2012. 

 

Kandidatprogram i mänskliga rättigheter (RGMRS) / Bachelor 

Programme in Human Rights Studies. Undervisningsspråk: svenska. Första 

antagningstermin 2013 (ersatte RGMRÄ 2009-2013). 

 

Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi (HGPPE) / 

Bachelor Programme in Philosophy, Politics and Economics 

Undervisningsspråk: svenska. Första antagningstermin 2014.  

 

Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi (RGRVT) / Bachelor 

Programme in Religious Studies and Theology. Undervisningsspråk: 

svenska. Första antagningstermin 2011. 

 

Språkkonsultprogrammet (HGSPK) / Swedish Language Consultancy 

Programme. Undervisningsspråk: svenska. Första antagningstermin 2013.  

 

Utbildningsprogram vid HT-fakulteterna, avancerad nivå 

 

Masterprogram i arkeologi - teori och praktik (HAAAH) / Master's 

Programme in Archaeology - theory and practice. Undervisningsspråk: 

engelska. Första antagningstermin 2008. 

 

Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och 

informationsvetenskap respektive museologi (ABM) (HAABM) / 

Master's Programme in Archival Studies, Library and Information Studies, 

Museum Studies (ALM). Undervisningsspråk: svenska. Första 

antagningstermin 2008.  

 

Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil (HAEUH) 

/ Master of Arts Programme in European Studies. Undervisningsspråk: 

engelska. Första antagningstermin 2009. 
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Masterprogram i film- och mediehistoria (HAFME) / Master's 

Programme in Film and Media History. Undervisningsspråk: engelska. 

Första antagningstermin 2017 (ersatte HAFMH 2015-2016, 

undervisningsspråk svenska). 

 

Masterprogram i historiska studier (HAHIS) / Master's Programme in 

Historical Studies. Undervisningsspråk: svenska. Första antagningstermin 

2007. 

 

Masterprogram i kognitionsvetenskap (HAKOG) / Master's Programme 

in Cognitive Science. Undervisningsspråk: svenska. Första antagningstermin 

2008. 

 

Masterprogram i litteratur - kultur – medier (HALKM) / Master's 

Programme in Literature - Culture – Media. Undervisningsspråk: engelska. 

Första antagningstermin 2007. 

 

Masterprogram i religionsvetenskap och teologi (RARVT) / Master's 

Programme in Religious Studies and Theology. Undervisningsspråk: 

svenska. Första antagningstermin 2012. 

 

Masterprogram inom Religious Roots of Europe (HARRE) / Master's 

Programme in Religious Roots of Europe. Undervisningsspråk: engelska. 

Första antagningstermin 2009.  

 

Masterprogram i språk och språkvetenskap (HASPV) / Master's 

Programme in Language and Linguistics. Första antagningstermin 2008. 

 

Masterprogram i tillämpad kulturanalys (HATKA) / Master's 

Programme in Applied Cultural Analysis. Undervisningsspråk: engelska. 

Första antagningstermin 2011. 

 

Masterprogram i Visual Culture (HAVIC) / Master's Programme in 

Visual Culture. Undervisningsspråk: engelska. Första antagningstermin 

2014 (ersatte HAVCU, 2007-2013). 

 

Masterprogram i översättning (HAÖVR) / Master's Programme in 

Translation. Undervisningsspråk: svenska + målspråk. Första 

antagningstermin 2016 (ersatte HAÖVS, 2014-2015). 

 

 

 


