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Internationella relationer
G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen

Beslut

Fastställd av institutionsstyrelsen.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Internationella reltioner I och Internationella relationer II, 60 hp, samt ytterligare 30 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
0001
0002
0003

Benämning
Teori och metod i studiet av internationella relationer
Litteraturkurs
Uppsats- och seminariekurs

Högskolepoäng
7.5
7.5
15

Kursens innehåll

Kursen inleds med en fördjupning om teorier och metoder i studiet av internationella relationer och
internationell politisk ekonomi. Vidare får studenten fördjupa sig i något av flera utvalda forskningsfält inom
ramen för institutionens forskningsprofil, inom vilket studenten senare även skriver en längre vetenskaplig
uppsats.
Kursens betoning ligger på att utveckla studentens förmåga att formulera ett eget vetenskapligt problem inom
ämnet internationella relationer. Det innebär bland annat att lägga upp och genomföra en egen undersökning,
att presentera resultaten av denna i en längre vetenskaplig uppsats, försvara den egna texten muntligt samt
opponera på en medstudents uppsats.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Teori och metod i studiet av internationella relationer (7,5 hp)
Kursen syftar till att ge fördjupade vetenskapsteoretiska kunskaper och insikter i de mest centrala teoretiska
och metodiska ansatserna inom studiet av internationella relationer och internationell politisk ekonomi. I
kursen ingår också kvantitativa, kvalitativa och källkritiska övningar.
Delkurs 2: Litteraturkurs (7,5 hp)
Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad kunskap i tidigare forskning inom ett av institutionens
forskningsområden inom internationella relationer och internationell politisk ekonomi. Kursen är
förberedande för, och anknuten till, studentens uppsats.
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3. Uppsats- och seminariekurs (15 hp)
Kursen är inriktad på att skriva vetenskapliga uppsatsarbeten och på färdigheter i akademisk
seminariediskussion. Seminarierna behandlar fortlöpande de olika stegen i uppsatsarbetet, metodproblem och
principerna för akademisk opponering. Kursen avslutas med försvar av egen uppsats samt opponering på en
medstudents uppsats.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:
•redogöra för och kritiskt granska aktuella teori- och metoddiskussioner inom internationella relationer och
internationell politisk ekonomi och självständigt förhålla sig till dessa
•uppvisa kunskap för hur historiska processer kan undersökas metodiskt samt kritiskt diskutera problem och
möjligheter med valda angreppssätt på historiska och internationella undersökningar
•kritiskt värdera hur val av design, metod och material möjliggör eller begränsar slutsatser som är möjliga
att dra av en undersökning
•kritiskt granska och analysera olika teoretiska och metodiska ansatser i vetenskapliga texter,
•självständigt lägga upp en undersökning
•författa en längre uppsats där kunskapen om de vetenskapliga metoder och teorier som inhämtats under
kursen används för att belysa ett forskningsproblem inom internationella relationer och internationell politisk
ekonomi
•försvara och reflektera över sin uppsats samt opponera muntligt på en medstuderandes uppsats
• i tal och skrift kommunicera sin kunskap till andra samt genomföra skriftliga uppgifter inom givna tidsramar
Undervisning

Föreläsningar, seminarier, individuella övningar och gruppövningar. Deltagande i moment med skriftliga
och/eller muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska
kunna genomföras. Frånvaro vid ett undervisningstillfälle kan kompenseras genom en
kompletteringsuppgift.
Undervisning sker på svenska. Enstaka delkurser och föreläsningar kan dock ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Seminariedeltagandet på samtliga delkurser är obligatoriskt.
a)Examination
Delkurs 1. Teori och metod i studiet av internationella relationer. Delkursen examineras genom muntlig och
skriftlig löpande examination samt en större skriftlig examinerande slutuppgift.
Delkurs 2. Litteraturkurs. Delkursen examineras löpande genom inlämningsuppgifter och deltagande som ges
betyget G eller U, samt genom en skriftlig litteraturdiskussion som tenteras muntligt.
Delkurs 3. Uppsats- och seminariekurs. Examination på kursen sker genom att studenten (i) skriver en egen
uppsats och (ii) deltar på minst 5 examinationsseminarier. Detta inkluderar examinationsseminariet av den
egna uppsatsen och opponering på en medstuderandes uppsats.
b) Betygsättning sker på delkurserna 1-4 enligt en sjugradig betygsskala: A = utmärkt, B = Mycket bra, C =
Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
Betygssättning på hela kursen sker med något av betygen A, B, C, D, E, Fx, F.
c) De skriftliga betygskriterierna delas ut vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på delkurserna 1-3.
e) Vid underkännande på ett prov gäller att studerande som har fått betyget Fx eller F har rätt till fyra
ytterligare examinationstillfällen så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Vid examination genom salskrivning finns minst två examinationstillfällen per aktuell termin. Vid
examination genom inlämningsuppgifter och hemskrivningar finns ett ordinarie inlämningsdatum per aktuellt
kurstillfälle, med möjlighet till eventuell komplettering vid betyget Fx eller ny examination vid betyget F.
Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E på prov på delkurserna 1-4 får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
f) Komplettering av betyget Fx på delkurserna 1-3 medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del
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alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel
används betygen A-E.

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller innehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan, i mån av plats.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd
kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Aktuell lista över kurslitteratur finns tillgänglig på institutionens webbsida www.ekohist.su.se senast en
månad innan kursstart.
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