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Arkeologi – forskarutbildningens kursdel 
 
Kursdelen av utbildningen omfattar 60 hp för studier för doktorsexamen och 30 hp för studier 
för licentiatexamen. 
 
Syftet med de ämnesrelaterade kurserna är att doktoranden blir bekant med ämnets 
kunskapsfält teoretiskt, metodiskt och empiriskt. Dessa kurser och deras litteratur fastställs i 
samråd mellan handledare/examinator och doktorand. Kurserna tenteras muntligt eller 
skriftligt. Som riktmärke för litteraturläsning gäller ca 225 sidor per högskolepoäng. Kurserna 
bör vara tenterade före disputation eller licentiatseminarium. 
 
Praktiska frågor kring genomförandet av studierna och tillgodoräknandet av deltagande i 
nationella och internationella kurser hanteras av handledarkollegiet. 
 
Kurserna består av obligatoriska delar, ett antal individuellt valda temakurser, samt eventuella 
tillämpningsmoment och högskolepedagogiska kurser: 
 
1. Introduktionskurs för forskarstuderande (7,5 hp; anordnas av området för humaniora och 
teologi; obligatorisk).  
 
2. Teori- och metodkurs, 15  hp; (7.5 hp för licentiatexamen)  
Kurs med sikte på vetenskapsteori av betydelse för strömningar inom arkeologin. Studier av 
ämnets teori och metod bl a teoribildning och metoder för problemlösning. Den skall vara 
grundläggande ur teoretisk och metodisk synpunkt och skall omfatta sättet att redovisa 
material, att formulera hypoteser, bearbetnings- samt tolkningsperspektiv. Kursen tenteras 
muntligt eller skriftligt. 
 
3. Fördjupningskurs förhistoria, 15-30 hp (7.5-15 hp för licentiatexamen)  
Kursen skall ge överblick över forskningsinriktningar och forskningsläge samt ge teoretiska 
och metodiska insikter. Studierna avser att vidga kunskapen om förhistorien utöver den i 
avhandlingsarbetet aktuella. Vid inlärning av kursavsnittet skall doktoranderna studera 
problemlösningar samt tolkningsperspektiv och i övrigt bearbeta materialet så att det vid 
tentamen kan redovisas efter tema eller problemområden. Detta kräver en aktiv insats där 
doktoranderna kan träna sin analytiska och kreativa förmåga. Upp till 15 poäng av 
fördjupningskursens sammanlagda poängtal kan efter samråd med examinator bytas ut mot 
temakurser. Kursen tenteras muntligt eller skriftligt. 
 
4. Temakurser, högst 15 hp (högst 7,5 hp för licentiatexamen)  
För olika forskningsuppgifter kan doktoranden ha behov av speciella kurser av teoretisk och 
metodisk inriktning.  Formen för prov bestäms av den anordnande institutionen. 
 
5. Tillämpning, 7,5 hp (4 hp för licentiatexamen)  
Genom olika kompetenshöjande insatser kan doktoranden tilldelas extra poäng. Sådana 
insatser är förmedling, redaktionskap, arrangerande av symposier och exkursioner, 
fältarkeologiska insatser som resulterat i rapportering eller särskild utbildning i 
fältarkeologisk metodik. Handledarkollegiet gör bedömningen av poängberäkningen.  
 
6. Högskolepedagogiska kurser (högst 5 hp).  


