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Humanistiska och teologiska fakulteterna 

RGMRS, Kandidatprogram i mänskliga rättigheter, 180 
högskolepoäng 

Bachelor Programme in Human Rights Studies, 180 credits 

Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på 
grundnivå / First cycle degree programme not requiring previous university study 

Beslutsuppgifter 
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de 
humanistiska och teologiska fakulteterna 2014-02-22 och senast reviderad 2020-03- 
13. Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med 2020-03-13, höstterminen 2020. 

Programbeskrivning 
Syftet med det flervetenskapliga kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter är att 
studenten ska förvärva kunskaper om och insikter i mänskliga rättigheter som historiskt 
föränderlig idé och politisk praktik, filosofiskt begrepp och rättsligt fenomen. Programmet 
förenar historiska, filosofiska och juridiska perspektiv för att skapa förståelse för och ett 
analytiskt förhållningssätt till mänskliga rättigheter som den komplexa företeelse det är i 
vår samtid. Programmet är upplagt för att skapa såväl bredd som specialisering och 
erbjuder möjlighet att göra praktik. I den första delen av programmet byggs en 
gemensam flervetenskaplig ämnesbas medan den andra delen av programmet innehåller 
tematisk fördjupning och individuell specialisering med betydande inslag av valbarhet och 
integration mellan teori, vetenskapliga forskningsmetoder och praktiskt arbete. 

Mål 
Efter avslutad examen ska den studerande 
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Kunskap och förståelse 
visa kunskap och förståelse inom huvudområdet mänskliga rättigheter inbegripet 
kunskap om områdets flervetenskapliga grund, 
visa kunskap om tillämpliga vetenskapliga metoder inom huvudområdet,  
visa uppnådd fördjupning inom en del av området mänskliga rättigheter samt kännedom 
om aktuella forskningsfrågor 

Färdighet och förmåga 
visa förmåga att söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och förstå komplex 
information om rättighetsproblematik, 
visa förmåga att kritiskt och metodologiskt diskutera företeelser, frågeställningar 
och situationer mot bakgrund av olika samhällskontexter, 
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa rättighetsrelaterade 
problem genom användande av olika vetenskapliga metoder och att genomföra 
såväl individuella som gemensamma uppgifter inom givna tidsramar 
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera begrepp, 
perspektiv, information, problem och tänkbara lösningar såväl i dialog som i 
polemik med olika grupper, 
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom de nationella 
och internationella samhällskontexter och situationer som utbildningen 
behandlar 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
visa förmåga att inom huvudområdet mänskliga rättigheter göra välgrundade 
bedömningar med hänsyn till flervetenskapliga, samhällskontextuella och etiska 
aspekter, 
visa insikt om kunskapens och vetenskapens roll i samhället, dess betydelse för 
individen och människors ansvar för hur den produceras, publiceras och framhålls 
i olika samhällssammanhang och om betydelsen av vetenskaplig redlighet, 
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin 
kompetens,  
visa förmåga att både utveckla och ompröva sina egna förvärvade förmågor, 
insikter och ståndpunkter 

Kursuppgifter 
Obligatoriska kurser för hela programmet Mänskliga 

rättigheter: Introduktionskurs, 30 hp Mänskliga rättigheter: 

Fortsättningskurs, 30 hp Mänskliga rättigheter: 

Fördjupningskurs, 30 hp Mänskliga rättigheter: 

Kandidatkurs, 30 hp 

Valbara kurser 

Mänskliga rättigheter: Praktikkurs, 30 hp. Som alternativ till praktikkursen kan studenten 
välja utlandsstudier. 

Valbara kurser om sammanlagt 30 hp. Kurserna kan ligga inom annat huvudområde 
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men ska ha tydlig relevans för mänskliga rättigheter och ska på förhand godkännas av 
studierektor. 

Schematisk bild av programstrukturen 

Termin 1: Introduktionskurs 

1. Mänskliga rättigheter som idé och fenomen (10 hp) 

2. Mänskliga rättigheter i modern historia (10 hp) 

3. Mänskliga rättigheter i det internationella systemet (10 hp) 

Termin 2: Fortsättningskurs 

1. Diskriminering och likabehandling (10 hp) 

2. Våld och ansvarsutkrävande (10 hp) 

3. Mänskliga rättigheter i kontext (10 hp) 

Termin 3: Fördjupningskurs 

1. Mänskliga rättigheter i teorin (10 hp) 

2.  Mänskliga rättigheter och vetenskapliga metoder (10 hp) 

3. Vetenskapligt arbete (10 hp) 

Termin 4: Perspektivtermin I 

Valfria kurser inom relevant huvudområde (30 hp) 

Termin 5: Perspektivtermin II 

Mänskliga rättigheter: Praktikkurs eller utlandsstudier (30 hp) 

Termin 6: Kandidatkurs 

1. Temakurs (10 hp) 

2. Examensarbete (20 hp) 

Examen 
Examensbenämningar 

Filosofie kandidatexamen 
Huvudområde: Mänskliga rättigheter 

Degree of Bachelor of Arts 
Major: Human Rights Studies 

Förkunskapskrav och urvalsmetod 
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Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b eller 
1a1+1a2. 

Urvalsmetod 
Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att 
använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter. 

Övrigt 
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får 

endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till 
aktuellt anmälnings- och informationsmaterial. 

2. Programmet ersätter RGMRÄ. 

3. Termin 4 (Perspektivtermin I) och termin 5 (Perspektivtermin II) kan efter 
medgivande av studierektor läsas i omvänd ordning. 
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