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Kultur hör till den i dag snabbast växande ekonomiska

sektorn i  Sverige. Arbetsmarknaden för en kulturentreprenör

är därför väldigt vid. Drift iga kulturentreprenörer behövs

inom både museisektor, turism- och  upplevelseindustri.

Kandidaprogrammet i kulturentreprenörskap riktar sig till dig

som vill kombinera humanistiska ämnen med praktiskt

orienterade kurser. Kombinationen ger dig en bred

arbetsmarknadskompetens oavsett om du vill arbeta som

egenföretagare eller som anställd.

OM PROGRAMMET

En kulturentreprenör förmedlar och tolkar kulturella uttryck av olika slag, exempelvis konstverk, kulturföremål, kulturmiljöer och

moderna media. Under det senaste decenniet har arbetsmarknaden förändrats för kulturvetare. De fasta tjänsterna har blivit färre

och de tidsbegränsade projektanställningarna fler. Även allt fler egna företag startas inom denna sektor. Kandidatprogrammet i

kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet ger dig de teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor som behövs för att klara

sig på en flexibel och föränderlig arbetsmarknad. 

 

Kulturentreprenörsprogrammet är ett treårigt program som leder till en filo sofie kandidatexamen inom valt huvudområde. Du kan

välja mellan sju olika huvudområden: arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap,

konstvetenskap och textilvetenskap. Huvudområdet ger dig en gedigen teoretisk och analytisk grund inom ett kulturvetenskapligt

ämnes område som är kärnan i din utbildning.

EXAMEN

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi,

genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap som huvudområde.

OM UNDERVISNINGEN

Utbildningen är förlagd i Uppsala. Undervisningens uppläggning varierar lite mellan de olika ämnena, för närmare information se

respektive ämnes kursplan. Generellt kan dock sägas att undervisningens bas är föreläsningar och självstudier. Det ställs höga krav

på din egen insats. Därutöver består undervisningen av seminarier, studiebesök, fältarbete, projektarbete och verksamhetsförlagd

utbildning (VFU). Handledning ges på examensarbetet, vilket görs under C-kursen i ditt valda huvudområde (D-kursen om du

läser egyptologi). Undervisningen sker i hög grad av disputerade lektorer som har mycket goda ämneskunskaper och stor



UPPLÄGG

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Tre terminer ägnas åt något av programmets huvudområden: antikens kultur och

samhällsliv, arkeologi, egyptologi (läses fyra terminer), etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap. Därtill läser du

en termin entreprenörsinriktade kurser, en termin valfritt biämne och en termin där bland annat möjlighet till 15 högeskolepoäng (hp)

verksamhetsförlagd utbildning (praktik) ges. 

  

Under den entreprenörsinriktade terminen får du en gedigen grund att stå på som egenföretagare. Du lär dig att göra en affärsplan, en

marknadsundersökning samt sätta upp och driva projekt. Kunskaper som du även har mycket stor nytta av som anställd. Dessutom får

du lära dig om kulturpolitik och kulturens och ekonomins påverkan på varandra. 

  

I slutet av din utbildning kan du göra praktik under en halv termin. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och värdefulla kontakter inom

just den del av arbetsmarknaden som du vill jobba inom. 

 

KURSER INOM PROGRAMMET

Rekommenderad studiegång: 

 

Termin 1 

A-kurs i ditt huvudområde, 30 högskolepoäng (hp) 

 

Termin 2 

Entreprenörstermin bestående av: 

Kultur, ekonomi och politik, 7,5 hp 

Entrepreneurship, 7,5 hp 

Marknadsföring inom kultursektorn, 7,5 hp 

Projektplanering och projektledning, 7,5 hp 

 

Termin 3 

A-kurs i ditt biområde, 30 hp 

 

Termin 4 

B-kurs i ditt huvudområde, 30 hp 

 

Termin 5 

C-kurs i ditt huvudområde, 30 hp 

 

Termin 6 

Verktygskurser eller andra korta kurser och praktik, alternativt D-kurs om du läser egyptologi, 30 hp 

 

Mer information om vilka delkurser som ingår kan du läsa i de olika ämnenas kursplaner.

forskningsvana. 

 

Kurserna examineras med hjälp av hemtentamen, salstentamen eller genom projektarbeten och uppsatser. Projekt arbeten kan

antingen göras enskilt eller i grupp. Huvuddelen av undervisningen sker på svenska och ges på dagtid. Kursen Entrepreneurship
(entreprenörskap) ges dock på engelska och på kvällstid. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

STUDERA UTOMLANDS

Det är möjligt att studera utomlands under en eller två terminer.



KARRIÄR

Efter att ha läst kulturentreprenörs programmet vid Uppsala universitet kommer du kunna vara verksam som både egenföretagare och

anställd. Du kommer kunna arbeta inom både privata företag och statliga, regionala och kommunala kultur institutioner. 

 

Beroende på personliga intressen och vald studieinriktning står många yrken öppna för dig, bland annat:

museiintendent

antikvarie

producent

utställningsanordnare

kultursekreterare

kulturstrateg

gallerist

konsult

utredare

debattör

föreläsare

redaktör

kulturskribent

kultursamordnare

reseledare

arkeolog

kulturanalytiker

kulturguide

jämställdhetsutvecklare

Om du vill läsa vidare kan du ta en master- eller magisterexamen antingen inom ditt huvudområde eller i exempelvis ABM (arkiv, bibliotek

och museer). Därefter finns möjligheter till forskarstudier.

KANDIDATPROGRAM I KULTURENTREPRENÖRSKAP

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5040

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

(områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap

A (områdesbehörighet 1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller

Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN

Konstvetenskapliga institutionen

Thunbergsvägen 3 H, Uppsala

Box 630, 751 26 Uppsala

Telefon: 018-471 28 87

Programsamordnare Anna Micro Vikstrand

anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 81

Fax: 018-471 28 92

Studierektor Carina Jacobsson carina.jacobsson@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 88
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