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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Svenska B och engelska B. Akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90
högskolepoäng i statsvetenskap, eller motsvarande.
Programmets uppläggning

Programmet ger både bredd och fördjupning och består av obligatoriska kurser som läses gemensamt samt ett
antal valbara tema- och metodkurser. Samtliga kurser i programmet ligger på avancerad nivå.
Programmet ger möjligheten till yrkesförberedande praktik hos myndighet, företag eller organisation. Kursen
"Yrkesförberedande praktik", 15, 22,5 eller 30 hp, ersätter då en eller flera kurser i det reguljära programmet.
All praktik skall godkännas av studierektor för masterprogrammet.
Mål

Programmet har följande mål och förväntade studieresultat:
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap om och förståelse inom huvudområde statsvetenskap inbegripet kunskap om dessas
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, fördjupning inom statsvetenskap samt orientering om
aktuella forskningsfrågor
- visa kunskap om teorier och metoder av betydelse för yrkesverksamhet inom området.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap avseende statsvetenskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
inom detta område,
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- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera politiskt relaterade
frågeställningar, av betydelse för det område utbildningen avser samt att planera och med adekvata metoder
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt
att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 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 med frågor som rör statsvetenskap.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att värdera forskningsresultat inkluderande förmågan att göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på
forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa förmåga att skilja mellan forskningsresultat, etablerad praxis och personliga värderingar inom det
område utbildningen avser,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Kurser

Programmet inkluderar temakurser inom institutionens forskningsområden bl.a. Europeisk politik,
Internationella relationer, Politik och ekonomi, Politik och kön, Politik och utveckling, Politisk teori, samt
Svensk och jämförande politik, och har följande uppläggning:
Termin 1
1: Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt, 15 hp
2: valbara temakurser, 7,5 hp
Termin 2
1: Institutioner och governance, 7,5 hp
2: 1 valbar temakurs, 7,5 hp
3: 2 valbara metodkurser, 7,5 hp
Termin 3
Självständigt arbete i statsvetenskap, 30 hp*
Termin 4
Yrkesförberedande praktik, 15, 22,5 eller 30 hp
och/eller
4 valbara temakurser, vardera 7,5 hp, eller
3 valbara temakurser, vardera 7,5 hp
1 valbar metodkurs, 7,5 hp, eller
utbytesstudier utomlands
----* Självständigt arbete
I masterutbildningen ingår författandet av ett självständigt arbete om 30 hp. Det självständiga arbetet
rekommenderas vara maximalt 50 sidor långt och innehålla 15.000-20.000 ord (normalt 35-50 sidor,
radavstånd 1,5 storlek 12).
Examen

Programmet leder fram till en masterexamen i statsvetenskap.
Övrigt

Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade två studieåren, kan begära att
få slutföra programmet även efter det att utbildningsplanen upphört att gälla. Därvid gäller de begränsningar
som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.
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Undervisningsspråk är svenska och engelska.
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