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 –     arkeologi

 –     antikens kultur och samhällsliv

 –     egyptologi

 –     etnologi

 –     konstvetenskap

 –     textilvetenskap

 –     musikvetenskap

 –     kulturantropologi

 –     samhällsgeografi

 –     kulturvård

 –     historia

 –     litteraturvetenskap

 –     retorik

 –     ekonomisk historia

 –     filosofi

 –     idé och lärdomshistoria

 –     teologi

 –     engelska

 –     svenska

 –     tyska

 –     italienska

 –     latin

 –     grekiska och indologi

Utöver dessa kan biområden väljas fritt.

Undervisningen
Liberal Arts är en individorienterad 

utbildning som bygger på täta kontak-

ter mellan lärare och student. Under-

visningen under det första året sker på  

Campus Visby och kan ofta vara kon-

centrerad, företrädesvis i seminarieform, 

men kombinerat med föreläsningar, 

handledning individuellt eller i mindre 

grupp, och nätbaserad undervisning. 

Också förmågan att arbeta konstruktivt i 

små grupper tränas intensivt. Gruppstor-

leken är liten, undervisningstätheten hög, 

och förväntningarna på dig som student 

likaså. Ambitionen är att tidigt göra stu-

denterna delaktiga i forskningsaktiviteter, 

med syftet att skapa perspektiv på kun-

skapsprocessen och på själva lärandet.

 
stUdera Utomlands
I Liberal Arts-programmet finns goda 

möjligheter till utbytesstudier, både 

inom de olika huvudområdena och inom 

biområdet Liberal Arts. Alla studenter 

uppmuntras att studera minst en ter-

min utomlands. Programstudenterna 

får möjlighet att söka utbytesstudier via 

den historisk-filosofiska fakultetens och 

Uppsala universitets centrala utbytesavtal 

med universitet i olika delar av världen.

eXamen
Programmet leder till en kandidatexa-

men med Liberal Arts som biområde och 

med något av följande huvudområden: 

Liberal arts är programmet för dig som vill ha en bred utbildning, 

med en bas i såväl humaniora som natur- och samhällsvetenskap. 

Utbildningen strävar efter att utveckla ditt kritiska tänkande, din 

kommunikationsförmåga, men också din förståelse av människan 

som kultur- och naturvarelse. i dagens arbetsliv är det allt viktigare 

med mångsidighet och bred kompetens. studier i Liberal arts ger dig 

denna bredd.

om programmet
Att studera Liberal Arts är att välja en 

bred och bildande utbildning där huma-

niora möter natur- och samhällsveten-

skap. Under det första året får du studera 

på Campus Visby, där du läser tvärve-

tenskapliga kurser med inriktning mot 

så vitt skilda ämnen som filosofi, biologi, 

idéhistoria, litteraturvetenskap, retorik, 

arkeologi och samhällsgeografi. Liberal 

Arts-programmet ger dig perspektiv på 

vårt klassiska kunskapsarv, men också på 

dagsaktuella frågor om miljö och hållbar 

utveckling.

Under hela utbildningen tränas du i 

argumentation, kritiskt tänkande och 

kommunikation i olika medier. Möjlighe-

ten att kombinera det första årets tvärve-

tenskapliga utbildning med en lång rad 

ämnen, antingen i Visby eller i Uppsala, 

ger mycket goda möjligheter på arbets-

marknaden.

När du läser programmet Liberal Arts 

kan du välja inriktning mot något av föl-

jande huvudområden:
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arkeologi, antikens kultur och samhälls-

liv, egyptologi, etnologi, konstvetenskap, 

textilvetenskap, musikvetenskap, kultur-

antropologi, genusvetenskap, kulturvård, 

historia, litteraturvetenskap, retorik, 

ekonomisk historia, filosofi, idé- och 

lärdomshistoria, teologi, samhällsgeografi, 

engelska, svenska, tyska, italienska, latin, 

grekiska och indologi.

efter Utbildningen
Arbetsmarknaden efter detta program 

är både bred och varierad. Bildning och 

en bred utbildning efterfrågas av arbets-

givare idag, och Liberal Arts modellen 

betonar utbildningsbredd, bildning och 

studentens personliga utveckling, likväl 

som förmåga att uttrycka sig i tal och 

skrift , problemlösningsförmåga och 

analytisk förmåga. Målet är att utbilda 

flexibla och självständiga studenter för en 

snabbt föränderlig värld och arbetsmark-

nad. Inom programmet finns det också 

åtskilliga möjligheter för studenterna att 

profilera sig mot ett visst intresseområde 

genom valet av ämneskombinationer, 

uppsatsarbeten och kurser.

Programmet ger också behörighet till 

masterutbildning inom huvudområdet.

anmÄlan
antagning sker till höstterminen.

15 april är sista dag för anmälan.

anmälan görs via www.antagning.se

senare under utbildningen ska du 

välja huvudämne. observera att det 

kan vara andra be hörig  hetskrav till 

ditt huvudämne än till själva pro-

grammet. behörig heten prövas i 

samband med ämnesval under utbild-

ningens gång. Det är därför viktigt 

att du, innan du söker till program-

met, har förvissat dig om att du är 

behörig även till det ämne du vill läsa 

senare inom programmet.

behörighet 
Historia 1b/1a1+1a2, samhällskun-

skap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 

a1) alternativt Historia a, samhälls-

kunskap a (områdesbehörighet 1) 

KontaKt
Historisk-filosofiska fakulteten

patrik mehrens

patrik.mehrens@littvet.uu.se

enheten för studie-  

och karriärvägledning

s:t olofsgatan 10 b, Uppsala

018-471 47 20, 471 00 00 (växel)

studentservice@uu.se

Det första året ger i Liberal Arts-pro-

grammet direkt behörighet till B-nivån 

i följande huvudområden: filosofi, idé- 

och lärdomshistoria, litteraturveten-

skap och retorik.

Under programmets femte termin 

finns möjlighet till praktik, antingen 

under fem eller tio veckor.

År 1

Liberal Arts-programmet inleds med 

ett introduktionsår på Campus Visby

Termin 1 läses två temakurser inom 

biområdet Liberal Arts:

    Kunskapens klassiker. Analys, kritik, 

dialog (2 kurser á 7,5 hp)

    Människa och miljö. Natur, kultur, 

historia (2 kurser á 7,5 hp)

Termin 2 ger fördjupning inom Libe-

ral Arts (två kurser á 7,5 hp), men 

här väljer du även att antingen inleda 

studierna i ett huvudämne, eller kurser 

inom annat valfritt område.

År 2 och 3 

År 2 och 3 studeras huvudämnet, 

antingen på Campus Visby eller i 

Uppsala, och här ryms även valfria 

breddningsstudier, praktik, fältmo-

ment eller en termins utlandsstudier.
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KUrser inom programmet


