Samhällsvetenskapliga fakulteten

SAMES, Masterprogram i mellanösternstudier, 120
högskolepoäng
Master Programme in Middle Eastern 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 Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2017-1123 (U 2017/544) och senast reviderad av Prodekan för Samhällsvetenskapliga
fakulteten 2021-09-27 (U 2021/568). Den reviderade utbildningsplanen gäller från
och med 2021-09-27, höstterminen 2021.

Programbeskrivning
Masterprogrammet i mellanösternstudier är ett tvärvetenskapligt masterprogram med
syfte att utveckla fördjupade kunskaper om det nutida Mellanöstern. Programmet
tränar studenten i kritiskt tänkande och ger studenten förmåga att tillämpa detta på
aktuella händelser och debatter i och om regionen. Programmet syftar även till att
utbilda studenten i samhällsvetenskapliga teorier och varierande
forskningsmetodologier, samt ger tillfällen till tillämpning av metodologiska
färdigheter. Mellanöstern analyseras som ett historiskt föränderligt begrepp, snarare
än som en avgränsad geografisk region. Särskild vikt ägnas de processer, normer och
flöden genom vilka Mellanöstern kontinuerligt konstrueras, såsom migration,
flyktingskap, juridiska, politiska, sociala och ekonomiska förhållanden samt kulturella
och genusmässiga konstruktioner.
Pedagogiskt bygger programmet på en nära koppling till forskning inom
Mellanösternstudier, där studenten integreras i pågående forskning inom fältet. Vid
sidan av föreläsnings- och seminariebaserad undervisning, betonar programmet
handledning och mentorsskap samt erbjuder individuellt utformade fältstudier och
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tillämpade övningar. Under programmet genomför studenten ett självständigt
fältarbete under handledning och tränas i att akademiskt granska andra studenters
arbeten.
Programmet erbjuder vidare en kurs som relaterar till aktuella utvecklingstendenser i
Mellanöstern och diasporiska grupper med ursprung i regionen. Programmet skapar
en grund för forskarutbildning såväl som professionella karriärer inom exempelvis
diplomati, bistånds- och utvecklingsarbete, arbete kopplat till migration, integration
och samhällsutveckling samt pedagogiskt, journalistiskt och kulturellt arbete med
koppling till Mellanöstern och diasporiska sammanhang.

Mål
I enlighet med Högskoleförordningen ska studenten för masterexamen visa följande:

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 Mellanösternstudier.

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 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
För masterexamen skall studenten
●

●

●

visa förmåga att inom huvudområdet Mellanösternstudier 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.
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Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall studenten för filosofie
masterexamen i Mellanösternstudier
●

●

visa kunskap om och förståelse för hur Mellanöstern historiskt har
begreppsliggjorts, politiskt såväl som vetenskapligt,
visa kunskap om de processer och debatter som präglar det samtida
Mellanöstern såväl som diasporiska sammanhang.

Kursuppgifter
Programmet erbjuder en kombination av obligatoriska och valbara kurser. Det betonar
studentens utveckling genom handledning samt kontakt med det forskningsnätverk
som programmet erbjuder koppling till.
Första terminen inleds med en profilkurs i mellanösternstudier som omfattar 15 hp
och ger en introduktion till utbildningens huvudsakliga teman och frågor. Under
andra halvan av terminen ges en kurs i forskningsmetod som ger de färdigheter som
krävs för att bedriva självständig forskning.
Den andra terminen inleds med en profilkurs i mellanösternstudier som omfattar 15
hp och är knuten till den forskning som bedrivs på Centrum för mellanösternstudier.
Under terminens andra halva ges kurser i vetenskapsteori och/eller forskningsmetoder.
Under den tredje terminens första del kan studenten välja mellan att ansöka om att
göra en fältkurs (15 hp), praktikkurs (15 hp), valfria kurser (15 hp) eller utbytesstudier
(30 hp, eller 15 hp om sådant utbytesavtal finns). Terminen avslutas med en
fördjupningskurs i mellanösternstudier. För studenter som antas till en hel termins
utbytesstudier behöver minst 15 högskolepoäng utgöras av kurser som motsvarar
huvudområdet Mellanösternstudier.
Programmets avslutande termin består av ett examensarbete i mellanösternstudier,
med handledning samt seminarier.
Se bilaga Kursuppgifter SAMES.

Examen
Examensbenämningar
Filosofie masterexamen i mellanösternstudier
Huvudområde: Mellanösternstudier
Degree of Master of Arts (120 credits) in Middle Eastern Studies
Major: Middle Eastern Studies
För att erhålla en filosofie masterexamen inom programmet krävs att studenten
fullgjort de kurser som anges under "Kursuppgifter" eller motsvarande kurser vid
annat lärosäte.

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
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För tillträde till programmet krävs kandidatexamen motsvarande 180 högskolepoäng.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska som motsvarar Engelska 6/B från
svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs på grundval av nationella
riktlinjer.

Urvalsmetod
Studentens förmåga att genomföra utbildningen är det huvudsakliga
urvalskriteriet.Studenter rangordnas på grundval av tidigare studieresultat (betyg på
kurser ochexamensarbete i kandidatexamen), avsiktsförklaring inklusive CV,
engelskspråkfärdighet och vetenskapligt skrivande.

Övrigt
Studenter med tidigare studier som motsvarar kurser inom programmet kan ansöka
om att få dessa tillgodoräknade.
Undervisningsspråket är engelska vilket innebär att alla föreläsningar och seminarier
ges på engelska samt att alla examinationer och inlämningsuppgifter ska genomföras
på engelska.
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Bilaga
Kursuppgifter
Termin

Kurs

Termin 1

Mellanösternstudier: Introduktion till
mellanösternstudier, 15 högskolepoäng

Termin 2

Mellanösternstudier: Teorier och
samhällsanalys, 15 högskolepoäng

Termin 3

Kurs

Fältkurs, 15 högskolepoäng
eller
Praktikkurs, 15 högskolepoäng
eller
Valfria kurser, 15 högskolepoäng
eller
Utbytesstudier, 15 högskolepoäng
(om sådant utbytesavtal finns för aktuell
termin.)

Kurs

Kurs

Samhällsvetenskaplig forskningsmetod,
15 högskolepoäng
Kurser inom vetenskapsteori och/eller
forskningsmetoder, 15 högskolepoäng

Fördjupningskurs i mellanösternstudier,
15 högskolepoäng

Utbytesstudier, 30 högskolepoäng, varav minst motsvarande 15 högskolepoäng inom
huvudområdet Mellanösternstudier.
Termin 4

Mellanösternstudier: Examensarbete för masterexamen, 30 högskolepoäng

