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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Engelska B/Engelska 6, Matematik C/Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt
1a1 +1a2.
Programmets uppläggning

Programmet består av ett basblock omfattande 120 högskolepoäng. Dessa kurser utgörs av 75 högskolepoäng
statsvetenskap, 30 högskolepoäng företagsekonomi, 7,5 högskolepoäng juridik samt 7,5 högskolepoäng
statistik. Därefter läses ett fördjupningsblock som omfattar valfria studier, praktik eller utlandsstudier om 30
högskolepoäng samt fördjupningsstudier inklusive examensarbete i statsvetenskap med inriktning mot politik
och organisation.
På samtliga kurser ges i normalfallet betyg i form av en sjugradig betygsskala där bokstavsbeteckningarna A
till E, av vilka A är högst och E är lägst, används för gradering av godkända resultat. Fx och F är graderingar
av underkänt där Fx är högre än F. På laborativt inriktade kurser/delkurser kan betyget godkänd och
underkänd användas. Undervisningen sker på svenska eller engelska. Vad som gäller för en enskild kurs
framgår av dess kursplan. Övriga upplysningar om undervisningens och examinationens uppläggning framgår
av eventuella särskilda anvisningar som utfärdas av respektive institution.
Mål

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
-Visa kunskap om och förståelse för metoder, tekniker och synsätt inom statsvetenskap inbegripet frågor som
rör offentlig politik och förvaltning
-visa kunskap om relevant teori och metod av betydelse för yrkesverksamhet inom offentlig förvaltning och
andra både offentliga och icke offentliga organisationer
-visa fördjupning inom någon del av det område utbildningen avser, samt vara orienterad om aktuella
forskningsfrågor inom statsvetenskap med särskilt fokus på offentlig politik och organisation.
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Färdighet och förmåga
-visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information avseende offentliga myndigheter och
andra både offentliga och icke offentliga organisationer samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar
och situationer inom detta område;
-visa förmåga att självständigt identifiera och formulera politiskt relaterade frågeställningar och problem inom
det område utbildningen avser samt visa förmåga att lösa problem;
-att i samverkan med andra personer genomföra uppgifter inom givna tidsramar;
-visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper;
-visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med frågor som rör offentlig förvaltning och
andra både offentliga och icke offentliga organisationer.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-kunna skilja mellan forskningsresultat, etablerad praxis och personliga värderingar inom det område
utbildningen avser;
-visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter;
-visa insikt om de samhällsvetenskapliga vetenskapernas möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället
och människors ansvar för deras användning;
-visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
EXAMENSMÅL
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten:
* visa kunskap och förståelse inom statsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund,
kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten:
* visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
* visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar,
* visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper, och
* visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten:
* visa förmåga att inom statsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter,
* visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Kurser

I detta avsnitt anges de kurser som ingår i utbildningsprogrammet. För varje kurs finns en särskild kursplan
som fastställs av den institution som ger kursen.
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Basblock:
Termin 1: Politik och förvaltning I (30 hp)
Termin 2: Företagsekonomi I (30 hp)
Termin 3: Politik och förvaltning II (30 hp)
Termin 4: Juridik (7,5 högskolepoäng), Statistik för statsvetare (7,5 högskolepoäng), Implementering (7,5
högskolepoäng), Offentlig granskning (7,5 högskolepoäng)
Fördjupningsblock:
Termin 5: Statsvetenskap III (30 hp)
Termin 6: Valfria studier, yrkesförberedande praktik eller utlandsstudier (30 högskolepoäng)
För att få fortsätta studierna efter basblocket skall den studerande vara godkänd på minst 105 högskolepoäng
inom basblocket samt uppfylla behörighetskraven för Statsvetenskap III.
Examen

Utbildningsprogrammet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är
statsvetenskap.
Omfattning
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90
högskolepoäng med successiv fördjupning inom statsvetenskap.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom statsvetenskap.
Övrigt

Programmet ges av Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. I utbildningen medverkar
även Företagsekonomiska institutionen, Statistiska institutionen och Juridiska institutionen vid Stockholms
universitet. Dessutom finns ett samarbete med Försvarshögskolan.
Programmet administreras av en ledningsgrupp i vilken Statsvetenskapliga institutionen utser ordförande. En
studeranderepresentant från statsvetenskapliga institutionen skall utses av ämnesrådet vid nämnda
institution.
Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade tre studieåren, kan begära att
få slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Då gäller de begränsningar som
anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.
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