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Kurser i arkeologi och miljöarkeologi våren 2018 
Här finns en terminsvis sammanställning av samtliga kurser i arkeologi och miljöarkeologi som 
ges vid institutionen för idé- och samhällsstudier. 
 

Kurser på grundnivå 
Period Kursinformation Anmälningskod 

Distanskurser via internet 

   

Arkeologi A 30 hp   - termin 2 
50 % 

V03-
22 

Kursplan och 
litteratur 
Kursansvarig 

 

Arkeologi B 30 hp - termin 2 
50 % 

V03-
22 

Kursplan och 
litteratur 
Kursansvarig 

 

Campuskurser 

   

Arkeologi B1 särskilt nordeuropeisk 30 hp 
100 % 

V03-
22 

Kursplan 
och litteratur 
Kursansvarig 

UMU-13088 

Arkeologi B1, särskilt nordeuropeisk för 
arkeologiprogrammet 30 hp 
100 % 

V03-
22 

Kursplan 
och litteratur 
Kursansvarig 

UMU-13017 

Examensarbete för arkeologiprogrammet 30 
hp 
100 % 

V03-
22 

Kursplan 
och litteratur 
Kursansvarig 

UMU-13018 

Kandidatuppsats i arkeologi 30 hp 
100 %. 

V03-
22 

Kursplan och 
litteratur 
Kursansvarig 

UMU-13000 

Kurser på avancerad nivå 
Period Kursinformation Anmälningskod 

GIS för miljöarkeologi och arkeologi 7.5 hp 
100 %, på engelska 

V03-
07 

Kursplan och 
litteratur 
Kursansvarig 

UMU-13023, A1301, 
F1303 

Magisteruppsats i miljöarkeologi 15 hp 
100 %, på engelska 

V12-
22 

Kursplan och 
litteratur 
Kursansvarig 

UMU-13004, A1302, 
F1320 

Miljöarkeologi-fördjupning i teorier och 
metoder II 7,5 hp 
100 %, på engelska 

V07-
12 

Kursplan och 
litteratur 
Kursansvarig 

UMU-13005, A1300, 
F1300 

 
För mer allmän information om våra kurser och program, samt för att anmäla dig till dem, 
se utbildningskatalogen för arkeologi och miljöarkeologi.  

https://www.umu.se/utbildning/kurser/arkeologi-a-internetkurs/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/arkeologi-a-internetkurs/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/arkeologi-b-internetkurs/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/arkeologi-b-internetkurs/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/arkeologi-b1-sarskilt-nordeuropeisk/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/arkeologi-b1-sarskilt-nordeuropeisk/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/arkeologi-b1-sarskilt-nordeuropeisk/
http://www.umu.se/sok/sok-kursplan/kursplan?code=20025
http://www.umu.se/sok/sok-kursplan/kursplan?code=20025
http://www.umu.se/sok/sok-kursplan/kursplan?code=12755
http://www.umu.se/sok/sok-kursplan/kursplan?code=12755
https://www.umu.se/utbildning/kurser/kandidatuppsats-i-arkeologi/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/gis-for-miljoarkeologi-och-arkeologi/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/gis-for-miljoarkeologi-och-arkeologi/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/gis-for-miljoarkeologi-och-arkeologi/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/gis-for-miljoarkeologi-och-arkeologi/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/magisteruppsats-i-miljoarkeologi/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/magisteruppsats-i-miljoarkeologi/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/magisteruppsats-i-miljoarkeologi/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/magisteruppsats-i-miljoarkeologi/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/miljoarkeologi---fordjupning-i-teorier-och-metoder-ii/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/miljoarkeologi---fordjupning-i-teorier-och-metoder-ii/kursplan/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/miljoarkeologi---fordjupning-i-teorier-och-metoder-ii/
https://www.umu.se/utbildning/kurser/miljoarkeologi---fordjupning-i-teorier-och-metoder-ii/
https://www.umu.se/utbildning/amnen/arkeologi/
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