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Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning Kostvetenskap,
120 högskolepoäng – kursinformation och studieplan
Det Masterprogram som Institutionen för kostvetenskap erbjuder studenterna utgörs av den
fakultetsgemensamma samhällsvetarmastern. Man söker Masterprogrammet i
Samhällsvetenskap med särskild inriktning i huvudområdet kostvetenskap och läser sedan
egna kärn/ämneskurser och fakultetsgemensamma kurser i vetenskapsteori och metod.
Förutom kärn/ämneskurser så läser man också valbara kurser som finns på den egna
fakulteten och på andra fakulteter inom Uppsala universitet, men det finns också kurser vid
andra universitet.
Kurserna vid Institutionen för kostvetenskap läses på halvfart och omfattar 7,5 hp/kurs.
• 2‐årig master 120 hp
• 1‐årig master 60 hp (magister)
För 2‐årig master:
30 hp kurser inom kostvetenskap
30 hp uppsats inom kostvetenskap
30 hp färdighetskurser (metodkurser och vetenskapsteori)
30 hp valfria kurser
För 1‐årig master (magister)
15 hp kurser inom kostvetenskap
15 hp uppsats inom kostvetenskap
15 hp färdighetskurser (metodkurser och vetenskapsteori)
15 hp valfria kurser

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp (120 p) varav minst 90 hp (60 p) i kostvetenskap
eller motsvarande, eller dietistexamen. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad
som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Urval: Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antalet högskolepoäng
och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen
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Studieplan
Studenter som läser Masterprogrammet följer den allmänna studiegången. Programmet är
uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt
på halvfart. Det innebär att studenten varje termin läser fyra olika kurser.

Höst
Termin 1

Vår
Termin 2

Första halvan av terminen:
Period 1 och period 2
Kärn/ämneskurs 1:
Evidensbaserad nutrition: att
granska, värdera och tillämpa
koststudier
Färdighetskurs 1:
Kvalitativ metod (soc)

Andra halvan av terminen:
Period 3 och period 4
Kärn/ämneskurs 2:
Mat, hälsa och kommunikation

Kärnkurs 3:
Food and eating: from infancy to
adolescence

Kärnkurs 4:
Current perspectives on Food and
Society: culture, migration and
health.
Valfri kurs 2

Valfri kurs 1

Färdighetskurs 2:
Kvantitativ metod (Stat)

Alternativ: Magisteruppsats (15 hp)

Höst
Termin 3

Vår
Termin 4

Färdighetskurs 3:
Vetenskapsteori (Ekhist)

Färdighetskurs 4:
Sam.vetenskaplig metod (Ekhist)

Valfri kurs 3

Valfri kurs 4

Masteruppsats (kärn/ämneskurs 30 hp)

Kärn/ämneskurs = kostvetenskap
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IKV:s kurser på avancerad nivå (som är inkluderade i studieplanen för masterprogrammet)
IKV:s kurser på avancerad nivå ges inom masterprogrammet till de som har inriktningen
Kostvetenskap. Kurserna kan också läsas som fristående kurs men observera att
uppsatskurserna bara kan läsas av dem som är antagna till programmet. Behörighet för
respektive kurs är beroende av dess innehåll.
Evidensbaserad nutrition: att granska, värdera och tillämpa koststudier 7,5 hp
Ges hösttermin med start period 1, halvfart
Behörighet: Dietistexamen, leg.dietist, kandidatexamen med huvudområde kostvetenskap
eller motsvarande kunskaper.
Mat, hälsa och kommunikation 7,5 hp
Ges hösttermin med start period 3, halvfart
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om sammanlagt minst
180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso‐ och vårdvetenskapliga området eller
minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem‐ och konsumentkunskap (där av
minst 60 hp hem‐ och konsumentkunskap) eller motsvarande kurser.
Food and eating: from infancy to adolescence 7,5 hp
Ges vårtermin med start period 1, halvfart
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om sammanlagt minst
180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso‐ och vårdvetenskapliga området eller
minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem‐ och konsumentkunskap (minst 60
hp hem‐ och konsumentkunskap) eller motsvarande kunskaper.
Current perspectives on Food and Society: culture, migration and health 7,5 hp
Ges vårtermin med start period 3, halvfart
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om sammanlagt minst
180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso‐ och vårdvetenskapliga området eller
minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem‐ och konsumentkunskap (minst 60
hp hem‐ och konsumentkunskap) eller motsvarande kunskaper.

Dessutom finns följande kurser på avancerad nivå vid IKV
Avancerad sensorisk analysteknik 7,5 hp
Ges hösttermin med start period 3, helfart
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 60 hp kostvetenskap eller
motsvarande.
Avancerad sensorisk analysteknik och produktutveckling 15 hp
Ges hösttermin med start period 3, helfart
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 60 hp kostvetenskap eller
motsvarande.

