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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 inom det vetenskapliga studiet av politik. Studenter utvecklar en
fördjupad förståelse av ämnets teoretiska och praktiska dimensioner, samt förstärker analytiska och
metodologiska färdigheter och förmågor som kan användas i yrkesverksamhet såväl som i forskning.
Programmet består av obligatoriska kurser som läses gemensamt samt ett antal valbara tema- och
metodkurser. Samtliga kurser i programmet ligger på avancerad nivå.
Under fjärde terminen ger programmet möjlighet till yrkesförberedande praktik hos myndigheter, företag eller
organisation på 15, 22,5 eller 30 hp. Praktiken kan ersättas med utbytesstudier eller programrelevanta kurser
på avancerad nivå valda i samråd med studierektor.
Mål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan:
Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten:
•visa kunskap och förståelse inom statsvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området som
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete,
•visa fördjupad metodkunskap inom statsvetenskap.
Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten:
•visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
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företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
•visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, 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 muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper, och
•visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten:
•visa förmåga att inom statsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
•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 har följande uppläggning. Samtliga kurser är på avancerad nivå:
Termin 1
Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt, 15 hp
2 valbara temakurser inom statsvetenskap, enligt förteckning från institutionen, vardera kurs om 7,5 hp
Termin 2
Institutioner och governance, 7,5 hp
Forskningsdesign, 7,5 hp
1 valbar temakurs inom statsvetenskap, enligt förteckning från institutionen, 7,5 hp
1 valbar metodkurs, enligt förteckning från institutionen, 7,5 hp
Termin 3
Självständigt arbete i statsvetenskap, 30 hp
Termin 4
Yrkesförberedande praktik, 15, 22,5 eller 30 hp
och/eller valbara tema och/eller metodkurser på avancerad nivå valda i samråd med studierektor, och/eller
utbytesstudier på avancerad nivå, högst 30 hp

Examen

Programmet leder fram till en politices masterexamen i statsvetenskap.

Övrigt

När utbildningsplanen är upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning enligt föreliggande
utbildningsplan under en avvecklingsperiod som omfattar programmets nominella löptid plus två år. Under
denna period gäller i första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående
kurserna, i andra hand erbjuds likvärdig utbildning.
Platserna på de valbara kurserna är begränsade och fördelas enligt studenternas meritvärde från antagningen.

Sidan 2/3

Samtliga val av kurser, utbytesstudier eller praktik på termin 4 ska godkännas av studierektor för
masterprogrammet eller den av institutionen utsedd ansvarig person.
Uppflyttningsbestämmelser inom programmet: För att studenten ska kunna registreras på kursen Självständigt
arbete i statsvetenskap måste följande kurser inom programmet vara avslutade: SV7031/SV7054:
Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt, SV7035/SV7057: Institutioner och governance
samt en metodkurs. För registrering på Termin 4 (praktik, utbytesstudier eller kurser) krävs att studenten har
avslutat Termin 1 och 2 på programmet.
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom statsvetenskap.
Undervisningsspråk är svenska och engelska.
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