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1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning
Masterprogram i mänskliga rättigheter (Master’s Programme in Human Rights),
120 högskolepoäng (S2MÄR).
2. Fastställande
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid
Göteborgs universitet 2006-11-24, att gälla från höstterminen 2007. Revidering
fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05, att gälla från
2013-09-01.
Institutionen för globala studier är ansvarig institution.
3. Utbildningsprogrammets syfte
Med utgångspunkt i studenternas tidigare högskoleutbildning syftar programmet till
att
- fördjupa studentens kunskaper om mänskliga rättigheter (MR) som ett
akademiskt forskningsfält,
- utveckla kompetens hos studenterna att bedriva akademisk forskning med
koppling till mänskliga rättigheter, samt redogöra för sina
undersökningsresultat i såväl nationella som internationella sammanhang
och i dialog med olika grupper,
- utveckla en kompetens hos studenten att verka yrkesverksamt på
arbetsmarknader knutna till människorättsfältet samt
- självständigt kunna identifiera var på arbetsmarknaden arbetsuppgifter med
MR-relevans finns.
4. Examen som utbildningsprogrammet leder till
Efter fullbordat program utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis för en
filosofie masterexamen med huvudområdet mänskliga rättigheter (Degree of Master
of Science (120 credits) with a major in Human Rights).
•
•
•
•

MR2101 Mänskliga rättigheter: Politik, etik och juridik, 15 högskolepoäng
MR2103 Mänskliga rättigheter: Teorier och begrepp, 15 högskolepoäng
MR2301 Metod i praktiken – att arbeta med mänskliga rättigheter, 15
högskolepoäng
MR2502 - Examensarbete I i mänskliga rättigheter, 15 högskolepoäng

5. Huvudområdet i utbildningsprogrammet
Huvudområdet är mänskliga rättigheter (Human Rights).
6. Mål
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Programmets övergripande lärandemål syftar till att utveckla studenternas förmåga
att självständigt integrera och använda kunskaper, att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer, samt utveckla studenternas förutsättningar för
yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och
utvecklingsarbete. Mer specifikt skall studenten efter genomgånget program kunna:
- kritiskt och systematiskt problematisera mänskliga rättigheter som ett
föränderligt politiskt, etisk och juridiskt forsknings- arbets- och studiefält
- redogöra för samt, på vetenskaplig grund, reflektera över det internationella
människorättssystemets normer, institutioner och processer
- självständigt identifiera och kritiskt analysera olika aktörers agerande vad
gäller mänskliga rättigheter
- på vetenskaplig grund, kritiskt och självständigt reflektera över egna och
andras ställningstaganden i människorättsfrågor
- kritiskt och systematiskt kunna integrera kunskaper om villkoren för arbete
med mänskliga rättigheter i situationer som präglas av globaliserings- och
mångfaldsproblematik
- analysera och kritiskt diskutera frågor kring implementering av mänskliga
rättigheter på olika nivåer och inom olika sektorer
- genomföra kvalificerade, självständiga och metodologiskt och vetenskapligt
grundade undersökningar inom givna tidsramar
7. Utbildningsprogrammets huvudsakliga innehåll och uppläggning
Utbildningen vänder sig i första hand till studenter inom samhällsvetenskapliga,
humanistiska och utbildningsvetenskapliga ämnesområden, som vill ha en
specialisering inom huvudområdet mänskliga rättigheter. Programmet är grundat i
ett problematiserande akademiskt förhållningssätt till mänskliga rättigheter som ett
tvärvetenskapligt studiefält. Föreläsarna hämtas i första hand från ämnen som
internationella relationer, idé- och lärdomshistoria, juridik, socialantropologi och
statskunskap. Programmet fokuserar på den praktiska och politiska verklighet där
de mänskliga rättigheterna skall implementeras och förverkligas. Detta görs bland
annat genom att gästföreläsare som praktiskt verkar inom MR-fältet inbjuds att
delta i undervisningen och genom studiebesök vid myndigheter på lokal och
nationell nivå.
Programmets lokala profilering är dess tvärvetenskapliga angreppssätt samt en
genomgående fokusering på mänskliga rättigheters implementering på olika nivåer
och i olika sektorer.
Programmet består av 120 hp kurser varav 90 hp obligatoriska och 30 hp valbara
kurser.
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Obligatoriska kurser inom ramen för programmet:
•
•
•
•
•

MR2101 Mänskliga rättigheter: Politik, etik och juridik, 15 högskolepoäng
MR2103 Mänskliga rättigheter: Teorier och begrepp, 15 högskolepoäng
MR2301 Metod i praktiken – att arbeta med mänskliga rättigheter, 15
högskolepoäng
MR2202 Mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete i en globaliserad
värld, 15 högskolepoäng
MR2501 - Examensarbete i mänskliga rättigheter, 30 högskolepoäng

Efter särskild prövning kan student ges möjlighet att i examen tillgodoräkna sig
annan kurs som bedöms som likvärdig med någon av de obligatoriska modulerna
ovan.
Valbara kurser inom ramen för programmet (30hp)
Utöver ovanstående obligatoriska kurser, ingår i programmet valbara kurser
omfattande sammanlagt 30 högskolepoäng. Inom ramen för dessa 30
högskolepoäng kan studenten välja bland nedanstående alternativ:
•
•
•
•
•

MR2401 - Arbetspraktik med människorättsperspektiv – 20 veckor, 30
högskolepoäng
MR2402 - Arbetspraktik med människorättsperspektiv –10 veckor, 15
högskolepoäng
MR2204 - Tematisk fördjupning inom MR-området I, 15 högskolepoäng
MR2205 - Tematisk fördjupning inom MR-området II, 15 högskolepoäng
Kurser vid andra institutioner eller enheter omfattande sammanlagt 15 eller
30 högskolepoäng.

8. Förkunskapskrav
För tillträde till programmet krävs att studenten har en kandidatexamen med minst
30 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande kunskaper
relevanta för huvudområdet mänskliga rättigheter.
9. Platsgaranti
Studenter som antagits till programmet och som söker till programmets kurser och
uppfyller behörighetskraven, samt i föreskriven takt följer programmet har
platsgaranti till samtliga obligatoriska kurser inom masterprogrammet.
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10. Övergångsbestämmelser
För student som antagits på tidigare utbildningsplan gäller i första hand att
studenten avslutar sina studier i enlighet med denna. Om det av kursledning bedöms
som praktiskt möjligt och studenten kan bedömas uppnå målen i
högskoleförordningen, kan student välja att slutföra sina studier enligt den nya
utbildningsplanen.
11. Övrigt
1. Undervisningsspråket på programmet är i första hand svenska men enstaka
föreläsningar och kurser kan komma att ges på engelska i händelse av att
engelskspråkiga lärare anlitas.
2. I samband med studiebesök och liknande aktiviteter, kan kostnader förekomma
för resa, logi etc. Kostnadsfria alternativ till deltagande i dessa aktiviteter, i den
mån de är obligatoriska, kommer att erbjudas.
3. Om student väljer att göra arbetspraktik inom ramen för sin utbildning kan
placering komma att ske utanför Göteborg.
4. Studenterna erbjuds möjlighet att, såväl skriftligt som muntligt, utvärdera varje
enskild modul som ingår i programmet. Utvärderingarna ligger till grund för det
kontinuerliga utvecklingsarbetet av programmet. Utvärderingarna kommer att
sammanställas skriftligen samt återföras till studenterna med kursledningens
kommentarer. Skriftlig och muntlig utvärdering av hela programmet kommer
också att göras.
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