Humanistiska och teologiska fakulteterna

HAÖCK, Masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap,
120 högskolepoäng
Master's Programme in East and Central European Studies, 120
credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-06-28 (U 2020/277) med
ikraftträdande 2021-06-28, att gälla från och med höstterminen 2022.

Programbeskrivning
Masterprogrammet i Öst- och Centraleuropakunskap är en spetsutbildning som
fokuserar såväl på Öst- och Centraleuropas historia som på den aktuella utvecklingen i
regionen. Utbildningen kombinerar språkliga, historiska, politiska och
kulturvetenskapliga perspektiv i studiet av den dynamiska regionen Öst- och
Centraleuropa, och innehåller också kurser i projektledning och
kommunikationsstrategier. Programmet är internationellt, med engelska som
undervisningsspråk, och studenterna läser också minst ett av regionens språk under
utbildningen.
Utbildningen förbereder för en yrkeskarriär inom exempelvis statlig förvaltning,
näringslivet, försvarsmakten och massmedia, men förbereder också för vidare
utbildning på forskarnivå.
Programmet ges vid avdelningen för Öst- och Centraleuropa, Språk- och
litteraturcentrum vid Lunds universitet, och vid Institut for Tværkulturelle og Regionale
Studier (Institutionen för tvärkulturella och regionala studier vid Köpenhamns
universitet). Undervisningen äger rum i Lund och Köpenhamn.
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Mål
För masterexamen ska den studerande:

Kunskap och förståelse
●

●

visa såväl brett kunnande inom området som fördjupade kunskaper om
komplexa kulturella, politiska och historiska problem av särskild relevans i Östoch Centraleuropa;
visa ämnesrelevanta kunskaper om vetenskapsteori och vetenskapsmetodik, med
tonvikt på aspekter som är centrala för flervetenskapliga studier;

Färdighet och förmåga
●

●

●

●

●

●

●

●

●

självständigt kunna urskilja, formulera och ur olika aspekter analysera teman och
problem av relevans i Öst- och Centraleuropa, varvid den studerande visar
förmåga att tillämpa ett vetenskapligt betraktelsesätt;
visa god förmåga att uttrycka sig på ett språk som talas i Öst- och
Centraleuropa;
visa god förmåga att kritiskt granska och sammanställa källor på ett öst- och
centraleuropeiskt språk;
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt redogöra för slutsatser av sina analyser samt diskutera de argument som
ligger till grund för dessa;
visa förmåga att planera, genomföra kvalificerade projektuppgifter inom givna
tidsramar samt utvärdera detta arbete på ett vetenskapligt sätt.
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 kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt att utvärdera detta arbete,
visa förmåga att i såväl nationella som 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
visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
●
●

●

kunna kritiskt granska olika typer av källor från Öst- och Centraleuropa,
visa förmåga att inom huvudområdet Öst- och Centraleuropakunskap göra
bedömningar och utföra analyser med hänsyn till vetenskapliga och etiska
aspekter,
visa förmåga att ta ansvar för sin kunskapsutveckling,

Kursuppgifter
Masterutbildningen i Öst- och Centraleuropakunskap (MÖCK) är en 2-årig
heltidsutbildning omfattande 120 högskolepoäng. 90 högskolepoäng utgörs av
huvudområde inklusive examensarbete. Resterande 15/30 högskolepoäng utgör en
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profilering i form av valbara kurser och/eller praktik. Den studerande kan välja att
fördela dessa högskolepoäng på en eller flera kurser. Valda kurser måste godkännas
av programkoordinatorn. Huvudområdet för utbildningen är Öst- och
Centraleuropakunskap.
För studenter som antagits med enbart 30 hp (grundkurs) på högskolenivå i bosniska,
jiddisch, kroatiska, montenegrinska, nygrekiska, polska, rumänska, ryska, serbiska
gäller ett obligatorium om att läsa 30 hp (fortsättningskurs) i samma språk inom
programmet;
För studenter som antagits med 60 hp högskolenivå eller modersmål i albanska,
bosniska, bulgariska, estniska, jiddisch, kroatiska, lettiska, litauiska, makedonska,
moldaviska, montenegrinska, nygrekiska, polska, rumänska, ryska, serbiska,
slovakiska, slovenska, tjeckiska, ukrainska, ungerska eller vitryska (belarusiska) gäller
ett obligatorium om 15 hp språkstudier på nybörjarnivå i ett av de 9 språk som ges
inom inom programmet.
Schematisk bild av programstrukturen:
TERMIN 1
1. History, Culture and Society of Central, East and Southeast Europe, 15 hp,
avancerad nivå. Ges i Köpenhamn med enstaka moment i Lund.
2. Obligatoriska språkkurser, 15 hp, antingen nybörjar- eller fortsättningskurs
beroende på studentens förkunskaper. Ges i Lund och Köpenhamn.
Lund:
● jiddisch, nygrekiska, rumänska, ryska, nybörjar- och fortsättningskurser
Köpenhamn:
●

bosniska, kroatiska, montenegrinska, polska, serbiska, nybörjar- och
fortsättningskurser

TERMIN 2
3. Theory and Methodology of Area Studies, 15 hp, avancerad nivå. Ges i Lund.
4. Project Management and Communication Strategies, 15 hp, avancerad nivå. Ges i
Lund.
TERMIN 3
5. Valbara kurser/praktik 30 hp. Terminen ägnas åt praktik, språkkurser eller andra
valbara kurser på avancerad nivå som anses vara av relevans till programmets profil.
Studenterna får söka praktikplatser och/eller lämpliga kurser vid både
partneruniversitet och andra universitet. Studenter med enbart 30 hp förkunskaper i
bosniska, jiddisch, kroatiska, montenegrinska, nygrekiska, polska, rumänska, ryska,
serbiska ska under denna termin läsa 15 hp språkkurs på fortsättningsnivå.
TERMIN 4
6.

Examensarbete (Master’s thesis), 30 högskolepoäng.
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Examen
Examensbenämningar
Filosofie masterexamen
Huvudområde: Öst- och centraleuropakunskap
Degree of Master of Arts (120 credits)
Major: Central and Eastern European Studies

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
För tillträde till programmet krävs kandidatexamen (Bachelor of Arts eller
motsvarande) i humaniora eller samhällsvetenskap eller motsvarande. I examen på
grundnivå ska ett självständigt skriftligt arbete motsvarande kandidatuppsats ingå.
Därutöver krävs uppvisade kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 samt
dokumenterade språkkunskaper
- motsvarande minst 30 hp på högskolenivå i bosniska, jiddisch, kroatiska,
montenegrinska, nygrekiska, polska, rumänska, ryska, serbiska;
eller
- motsvarande antingen 60 hp på högskolenivå eller modersmål i albanska,
bosniska, bulgariska, estniska, jiddisch, kroatiska, lettiska, litauiska, makedonska,
moldaviska, montenegrinska, nygrekiska, polska, rumänska, ryska, serbiska,
slovakiska, slovenska, tjeckiska, ukrainska, ungerska eller vitryska (belarusiska)

Urvalsmetod
Urval baseras på akademiska meriter (betyg från kurser med ämnesinnehåll av särskild
relevans för utbildningen, i synnerhet inriktning på examensarbetet), två
rekommendationsbrev samt ett motivationsbrev som förklarar varför den sökande är
lämplig till programmet och vad han/hon förväntar sig av detta. Därutöver är
erfarenhet av arbete, studier och praktik i Öst- och Centraleuropa meriterande.

Övrigt
Undervisningsspråk: engelska.
Programmet bedrivs i samarbete med Köpenhamns universitet.
Efter avklarad utbildning utfärdar varje partnerinstitution examensbevis till sina
respektive programstudenter.

(HAÖCK) Masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap, 120 högskolepoäng / Master's Programme in
East and Central European Studies, 120 credits

