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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.
Programmet har en särskild tonvikt på breda yrkesförberedande kurser som syftar till att öka studenternas
anställningsbarhet. Dessutom förstärks anställningsbarheten genom en obligatorisk yrkesförberedande
praktik, på 30 hp, hos myndigheter, företag eller organisationer. Samtliga kurser i programmet ligger på
avancerad nivå.
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
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,
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•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.
Utöver dessa examensmål gäller för detta program också följande mål:
•visa en fördjupad insikt i centrala problemställningar inom området offentlig förvaltning, inkluderande
kunskap om dels förvaltningens historiska utveckling, dess organisering, byråkratins makt, styrning och
kontroll, dels aktuella debatter om förvaltningens roll, former och uppgifter, i både ett svenskt och jämförande
perspektiv.
Kurser

Samtliga kurser i programmet är på avancerad nivå och inom huvudområdet statsvetenskap.
Termin 1
Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik, 7,5 hp
Jämförande förvaltning och förvaltningspolitik, 7,5 hp
Offentliga organisationer och deras omvärld, 7,5 hp
EU som politiskt system, 7,5 hp
Termin 2
Utvärdering, 7,5 hp
Offentlig upphandling, 7,5 hp
Statsvetenskapliga metoder, 15 hp
Termin 3
Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap, 30 hp
Termin 4
Masteruppsats i statsvetenskap, 30 hp
Examen

Programmet leder fram till politices masterexamen. Huvudområde för examen är statsvetenskap. Inriktning är
offentlig politik och organisation.
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.
Uppflyttningsbestämmelser inom programmet: För att studenter ska kunna registreras på kursen
Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap termin 3 ska 60 hp inom programmet vara avslutade, inklusive
Statsvetenskapliga metoder.
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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