Utbildningsplan
för
Kandidatprogram i global utveckling
Bachelor's Programme in Global Development
Programkod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Värdinstitution:

180.0 Högskolepoäng
180.0 ECTS credits

GLUTV
HT 2016
2012-01-25
2016-03-08
Socialantropologiska institutionen

Beslut

Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 201201-25. Reviderad 2016-03-08.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Engelska B/Engelska 6 och Samhällskunskap A/ Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2.
Programmets uppläggning

Undervisningen utgår från etablerade teorier om utveckling men knyter an till nutida idéer som betonar vikten
av globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Programmet ger en god grund för både en framtida
yrkeskarriär liksom för studier på avancerad nivå. Programmet innehåller 120 hp av huvudämnet Global
utveckling, samt ytterligare 60 hp i något eller några av breddningsämnena Ekonomisk historia,
Internationella relationer, Kulturgeografi, Socialantropologi och Statsvetenskap.
På samtliga kurser/delkurser förutom praktik- och fältstudiekurs finns för godkänt resultat
bokstavsbeteckningarna A till E, av vilka A är högst och E är lägst. Utöver detta finns betyg för underkänt
resultat, Fx och F, av vilka Fx är högre än F. På de delkurser som består av praktik eller fältstudier används en
tvågradig skala: Godkänd samt Icke godkänd. Undervisningen sker på svenska. 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

Det övergripande målet med programmet är att ge fördjupade kunskaper om ämnesområdet global
utveckling.
Utöver de allmänna målen i 1 kap. 8§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan.
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna uppvisa:
- kunskap och förståelse inom ämnesområdet global utveckling, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga
grund och kunskap om tillämpliga metoder,
- fördjupad kunskap inom någon del av det område utbildningen avser, samt
- en orientering i aktuella forskningsfrågor inom global utveckling.
Färdighet och förmåga
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Efter avslutad utbildning skall studenten kunna uppvisa:
- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant empiriskt material för en problemställning
avseende global utveckling, samt att kritiskt diskutera vetenskapliga frågeställningar,
- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna
tidsramar,
- förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog
med olika grupper, samt
- sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med samhällsvetenskaplig analys inom
huvudområdet global utveckling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten kunna uppvisa:
- förmåga att inom huvudområdet global utveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- insikt om kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- 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.
Kurserna inom huvudområdet fastställs av den socialantropologiska institutionen. Breddningskurserna
fastställs av den institution som ger respektive kurs.
Termin 1: Global utveckling I, 30 högskolepoäng på grundnivå.. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp
som behandlar global utveckling ur ett både historiskt och nutida perspektiv. Olika lokala och internationella
samhällsprocesser av relevans för globala utvecklingsfrågor beskrivs, liksom hur hierarkiska relationer mellan
regioner och sociala grupper upprätthålls och utmanas över tid. Tillsammans visar delkurserna hur
programmets ämne är placerat i skärningspunkten mellan globaliserings- och utvecklingsstudier.
Termin 2: Global utveckling II, 30 högskolepoäng på grundnivå.. Kursen består av fyra delkurser à 7,5
hp. Den inledande delkursen ger ett historiskt perspektiv på teorier kring utveckling och deras inflytande på
globalt utvecklingsarbete. De tre följande delkurserna fokuserar på olika tematiska områden av central
betydelse för global utveckling.
Termin 3: Kurser i breddningsämnen genom eget val bland nedanstående kurser:
- Ekonomisk historia I, 30 högskolepoäng, Ekonomisk historia II, 30 högskolepoäng,
- Internationella relationer I, 30 högskolepoäng, Internationella relationer II, 30 högskolepoäng,
- Kulturgeografi I, 30 högskolepoäng, Kulturgeografi II, 30 högskolepoäng,
- Socialantropologi I, 30 högskolepoäng, Socialantropologi II, 30 högskolepoäng,
- Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng, Statsvetenskap II, 30 högskolepoäng.
Se kursplaner för respektive kurs. Som alternativ studiegång finns möjligheten att genomföra studier
utomlands i dessa breddningsämnen.
Termin 4: Kurser i breddningsämnen genom eget val bland kurserna ovan. Se kursplaner för respektive
kurs. Som alternativ studiegång finns möjligheten att genomföra studier utomlands i dessa
breddningsämnen.
Termin 5: Global utveckling III, 30 högskolepoäng på grundnivå. Kursen inleds med två delkurser à 7,5
hp som ger fördjupade perspektiv på global utveckling och en god bild av forskningsläget inom ämnet. Den
efterföljande delkursen à 15 hp ger grundläggande kunskaper i de samhällsvetenskapliga metoder som
används inom ämnesområdet global utveckling.
Termin 6: Global utveckling IV, 30 högskolepoäng på grundnivå. Kursen inleds med en delkurs à 15 hp
som vidareutvecklar några av de teman som presenterats under termin ett och två. Som alternativ till denna
delkurs kan studenten under samma period genomföra yrkesförberedande praktik eller fältstudie i ett anvisat
utvecklingsland, vilket organiseras av studenten själv. Programmet avslutas med ett individuellt
examensarbete à 15 hp.
Examen

Utbildningsprogrammet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är global
utveckling.
Övrigt
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I utbildningen medverkar ekonomisk-historiska institutionen, kulturgeografiska institutionen,
socialantropologiska institutionen, samt statsvetenskapliga institutionen. Socialantropologiska institutionen
står som värd för programmet och har en samordnande funktion.
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. Därvid gäller de begränsningar
som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna.
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