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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen eller motsvarande. Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1M24

Benämning
Politisk sociologi

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en översikt över politisk sociologi och en fördjupning inom några centrala teman inom modern
politisk sociologi.
Förväntade studieresultat

Efter att ha fullföljt kursen ska den studerande:
Vad gäller kunskaper och förståelse:
• Känna till de huvudsakliga riktningarna inom politisk sociologi
• Förstå innebörden av centrala begrepp och teorier inom politisk sociologi
Vad gäller färdigheter och kompetenser:
• Kunna redogöra för och analysera innehållet i centrala texter av politiska sociologer på ett klart,
välformulerat och övertygande sätt
• Kunna använda relevanta begrepp och teorier från politisk sociologi för att analysera politiska fenomen
Vag gäller värderingar och förhållningssätt:
• Kunna kritiskt värdera texter om politisk sociologi vad gäller deras förtjänster och begränsningar.
Undervisning
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Undervisningen ges i form av obligatoriska föreläsningar, seminarier och/eller workshops. Frånvaro vid
obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras löpande med muntliga presentationer, individuella skriftliga uppgifter och aktiv
närvaro.
b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro.
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
c. Studerande som fått betyget Fx eller F har rätt att genomgå ytterligare examination så länge kursen ges för
att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre
betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator
utses för att bestämma betyg. Framställan härom ska göras till studierektor.
Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs upp till tre terminer efter det att den
upphört att gälla. Framställan härom ska göras till studierektor.
Plagiat, fusk och otillåtet samarbete
Som en del i studentens ansvar ingår att känna till de regler som finns för examination. Utförlig information
finns både på institutionens och Stockholms universitets hemsida www.su.se/regelboken. Lärare är skyldiga
att anmäla misstanke om fusk och plagiat till rektor och disciplinnämnden. Plagiat och fusk blir alltid ett
disciplinärende och kan leda till avstängning. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant
skriva av en text (gäller även enstaka meningar) utan att ange källan. Detta gäller även texter studenten skrivit
tidigare (självplagiat). Till fusk räknas till exempel att ha med otillåtna hjälpmedel, som mobiltelefon, på
prov. Att ha studiegrupper tillsammans är utvecklande och tidsbesparande, men när det kommer till
examinationsuppgifter måste den utföras av en enskild student (om inte annat tydligt anges) för att inte riskera
att det ska räknas som otillåtet samarbete.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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