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Mänskliga rättigheter - lika för alla!
På FN:s Wienkonferens 1993 slogs fast att staterna
har ansvar för människors kunskap om sina mänskliga
rättigheter. 1997 startade EHS (dåvarande THS) som
första högskola i landet ett 1-årigt tvärvetenskapligt
utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. En utbildning som sedan successivt har byggts ut till ett 3-årigt
kandidatprogram och masterprogram på engelska. Idag
är Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) en av de främsta
institutionerna i norra Europa inom teologi och mänskliga rättigheter.

och akademiker inom mänskliga rättigheter varav flera
är internationellt erkända experter. Genom våra utbildningar får du fördjupa dina kunskaper av mänskliga
rättigheter som ide, rättslig ramverk, och samhällsfenomen. Du får utveckla förmågan att analysera
aktuella samhällsfrågor med verktyg från akademiska
discipliner såsom juridik, statsvetenskap, sociologi,
historia och filosofi.

Vi erbjuder högkvalitativa utbildningar och fristående
kurser i mänskliga rättigheter på kandidat- och masternivå. På skolan möter du några av landets främsta lärare

kan förbereda dig för att arbeta med spännande, utmanande och livsviktiga frågor på en bred arbetsmarknad.

Vi arbetar varje dag för att erbjuda en stimulerande
och välkomnande akademisk miljö där du som student

Kandidatprogram i mänskliga rättigheter (180 hp)
Kandidatprogrammet kombinerar juridiska, filosofiska och
samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter
och ger en bred samhällsvetenskaplig- och humanistisk
grundutbildning som öppnar för många olika karriärvägar i
såväl Sverige som internationellt.
Kandidatprogrammet omfattar sex terminers studier i
mänskliga rättigheter. Genom djuplodande kurser om
aktuella teman får du som student en bred kunskap om
mänskliga rättigheter som idé, rättsligt ramverk och sam-

hällspraktik och utvecklar din förmåga att inhämta,
analysera och presentera information om komplexa
samhällsfenomen.
Sista terminen består av en praktikkurs. Praktiken ska
ha en tydlig koppling till mänskliga rättigheter och kan
göras inom folkrörelser, myndigheter, organisationer
eller företag. Den kan också göras utomlands.
Läs mer på: www.ehs.se/mr

Masterprogram i mänskliga rättigheter
och demokrati (120 hp)
Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier på
avancerad nivå i mänskliga rättigheter. Programmet ger en
djupare förståelse av hur frågor om mänskliga rättigheter
och demokrati berör områden såsom juridik, filosofi, historia och samhällsvetenskap. Programmet ger också möjlighet
att utveckla användbar kunskap inom projektplanering och
utvärdering, problemlösning och forskningsmetodik, professionell textframställning och muntligt framförande. Detta
ger god förmåga och kunskap för arbete inom myndighe-

ter, privat sektor och civilsamhällets organisationer i
Sverige och utomlands. Ett avslutat program leder till
en masterexamen och ger även möjlighet att ansöka
vidare till forskarstudier.
Programmet ges helt på engelska. Efter programmet
finns möjlighet att gå en fristående praktikkurs.
Läs mer på: www.ehs.se/mr
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Susanne Wigorts Yngvesson

Tijana Berselius

Linde Lindkvist

”Jag är professor i etik och undervisar i programmet mänskliga rättigheter utifrån framför allt filosofiska
och etiska frågor. Mina ämnesområden inom rättighetsfältet har tidigare
rört medieetik men handlar idag
mest om religions- och samvetsfrihet
samt övervakning.”

”Jag har en kandidatexamen i statsvetenskap och en masterexamen i
mänskliga rättigheter från Enskilda
Högskolan Stockholm. Idag arbetar
jag som studierektor, adjunkt och
studievägledare på avdelningen
för mänskliga rättigheter och
demokrati.”

”Jag undervisar på ett flertal kurser
på kandidat- och masternivå. Jag har
min bakgrund i mänskliga rättigheter
som flervetenskapligt fält, men bidrar
främst med perspektiv från idéhistoria, politisk historia och filosofi. I min
forskning intresserar jag mig för de
mänskliga rättigheternas internationella historia, med särskilt fokus på
frågor om barns rättigheter, demokrati och diskriminering.”

Fristående
kurser
Ulf Johansson Dahre
”Jag undervisar på ett flertal kurser
på kandidat- och masternivå som
folkrätt, minoriteter, idéhistoria och
vetenskapsteori. Jag är framförallt
verksam inom det samhällsvetenskapliga fältet och då särskilt
socialantropologi. Utöver det har
jag också en bakgrund i folkrätt. Min
forskning handlar framförallt om
ursprungsfolk och minoriteter, samt
frågan om universalism och kulturrelativism i relation till mänskliga
rättigheter.”

Maria Bexelius
”Jag undervisar på kurser om mänskliga rättigheter. Min bakgrund har
jag dels i undervisning och forskning
i främst folkrätt och migrationsrätt,
dels i flera års arbete med MR-frågor
utanför akademin. Forskningsmässigt intresserar jag mig särskilt för
asyl- och migrationsrätt, feministisk
och annan kritisk rättsteori, och
samspelet mellan rätt, rättigheter
och rättvisa.”

De flesta av kurserna inom kandidatprogrammet och första terminens
kurser inom masterprogrammet kan
också sökas som fristående kurser.
Läs mer på:
www.ehs.se/fristaende-kurser-mr
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Så anmäler du dig
Anmälan

Studievägledning

görs via www.antagning.se
Sök på ”Enskilda Högskolan Stockholm”.

Mänskliga rättigheter och demokrati:
Tijana Berselius, mrd@ehs.se

Behörighet

Studiemedel

Se respektive program eller kurs på www.ehs.se

Studenter vid EHS har rätt till statliga studiemedel.

Sista anmälningsdag

Terminstider

för program och kurser höstterminen,
senast den 15 april.
Kurser vårterminen, senast den 15 oktober.

Läsåret 2022/2023
HT22: 220822 - 230115
VT23: 230116 - 230604

Sena anmälningar
Det går att göra sena anmälningar till kurser och
program som är öppna för sen anmälan, även om
anmälningsdagen är passerad (www.antagning.se).

Uppdragsutbildning
Enskilda Högskolan Stockholm är idag etablerad som ett av landets främsta utbildningscentra inom mänskliga
rättigheter, teologi och religionsvetenskap.
Våra uppskattade lärare används i många olika sammanhang. Vi kan erbjuda allt ifrån enstaka föreläsningar
till årslånga fortbildningsprogram - med eller utan möjligheten till att examineras för högskolepoäng. Bland
dem som har utnyttjat vår kompetens märks studieförbund, skolor, företag, trossamfund, myndigheter och
idéburna civilsamhällesorganisationer.
Välkommen att höra av dig om du vill prata vidare om dessa möjligheter. Kontakta Linde Lindkvist:
linde.lindkvist@ehs.se
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Följ oss på facebook:
Mänskliga rättigheter, Enskilda Högskolan Stockholm
Enskilda Högskolan Stockholm - University College Stockholm

Enskilda Högskolan Stockholm
Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati
Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma
Tel 08-564 357 00, mrd@ehs.se, www.ehs.se /mr

