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Beslut

Utbildningsplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-10-10.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

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

Utbildningen är tvärvetenskaplig och vänder sig till studenter intresserade av en bred samhällsvetenskaplig
utbildning med internationell och historisk inriktning. Programmet ger kunskap om det internationella
samarbetets framväxt, nuvarande utformning och funktion utifrån ett brett samhällsperspektiv samt om
ekonomisk historisk utveckling globalt och i Sverige. Genusperspektivet är tydligt i programmets inledande
terminer.
Programmet omfattar totalt 180 hp, varav 120 hp utgörs av obligatoriska kurser i internationella relationer och
ekonomisk historia. Examensarbete för kandidatexamen utförs antingen i internationella realtioner eller i
ekonomisk historia. Studenten förväntas därefter ha kompetens för att kunna arbeta med kvalificerade
uppgifter som t.ex. analytiker och utredare inom privat och offentlig sektor och på internationella fält, eller att
kunna fortsätta med utbildning på avancerad nivå.
Termin 1 och 2 består av Internationella relationer I och Ekonomisk historia I.
Termin 3 läses Ekonomisk historia II alternativt Internationella relationer II.
Termin 4 och 5 läses valfria breddningskurser inom t ex statsvetenskap, kulturgeografi, statistik,
nationalekonomi, sociologi, historia, ekonomisk historia och internationella relationer. Här finns även
möjlighet till utlandsstudier.
Termin 6 läses, beroende på vilken inriktning som valts, Internationella relationer III alternativt Ekonomisk
historia III. Utbildningen avslutas med att studenterna genomför ett självständigt examensarbete inom ramen
för denna kurs.
Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
- visa kunskap och förståelse för både internationella relationer och ekonomisk historia, inbegripet kunskap
om deras vetenskapliga grund, olika grundläggande teoretiska perspektiv och tillämpliga metoder
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- visa på kunskap om internationell ekonomisk omvandling i ett långt historiskt perspektiv med viss betoning
på Sveriges ekonomiska historia
- visa kunskap om historiska referensramar på utvecklingen av internationella relationer i allmänhet och
internationell politisk ekonomi i synnerhet
- visa på kunskap om olika länders och regioners beroendeförhållanden i den ekonomiska utvecklingen
- orientera sig i aktuella forskningsdiskussioner inom ramen för det huvudområde, internationella relationer
eller ekonomisk historia, inom vilket fördjupning sker
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
- visa förmåga att inom det valda huvudområdet på vetenskapliga grunder ta ställning till och göra
bedömningar av olika typer av framställningar såsom vetenskapliga texter, utredningar och rapporter
- visa förmåga att självständigt formulera ett forskningsproblem och föreslå teoretiska och metodologiska
lösningar på det
- visa förmåga att självständigt leta upp ett för frågeställningen relevant källmaterial och behandla det
kritiskt
- visa förmåga att självständigt, inom givna tidsramar, utforma och presentera en vetenskaplig uppsats,
rapport eller utredning på grundval av dessa teoretiska, metodologiska och källmaterialmässiga
överväganden
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom huvudområdet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
- visa förmåga att inom huvudområdet diskutera och göra bedömmningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälliga och etiska aspekter
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin kompetens
- visa insikt om kunskapens roll i samhället
Kurser

Obligatoriska kurser:
Internationella relationer I, 30 hp,
Ekonomisk historia I, 30 hp, samt
Internationella relationer II, 30 hp, och Internationella relationer III, 30 hp,
alternativt Ekonomisk historia II 30 hp, och Ekonomisk historia III, 30 hp
Valbara kurser:
Valfria breddningsstudier om 60 hp, varav 30 hp kan vara utlandsstudier.
Examen

Utbildningsprogrammet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är internationella
relationer eller ekonomisk historia beroende på val inom programmet.
Övrigt

I utbildningen medverkar Statsvetenskapliga institutionen samt Kulturgeografiska institutionen vid
Stockholms universitet.
Undervisning sker på svenska eller engelska. Vad som gäller för enskild kurs framgår av dess kursplan. För
vissa breddningskurser kan olika former av särskild behörighet gälla.
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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