Kursplan
för kurs på avancerad nivå
Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik
Public Administration and Administrative Reform

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

SV7072
HT 2019
2014-04-01
2019-06-13
Statsvetenskapliga institutionen

Huvudområde:
Fördjupning:

Samhällskunskap
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 201404-01. Senast reviderad 2019-06-13.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller
motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
7001

Benämning
Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till en fördjupad belysning av den offentliga politikens och förvaltningens historiska utveckling
och aktuella problem. Kursen orienterar om ett antal olika teoretiska traditioner i studiet av relationen mellan
politik och förvaltning. Kursen ger också fördjupad kunskap om empiriska förhållanden i främst Sverige med
avseende på organisering, styrning, kontroll och reformer.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- redogöra för den historiska utvecklingen samt aktuella villkor och problem i Sverige med avseende på
förhållandet mellan politik och förvaltning
- redogöra för senare års förvaltningspolitiska reformer och debatter i Sverige
Färdigheter och förmågor:
- visa förmåga att teoretiskt diskutera relationen mellan politik och förvaltning, särskilt i demokratiska
system.
- visa förmåga att analysera förvaltningspolitiska reformer utifrån olika teoretiska perspektiv
Värdering och förhållningssätt:
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- visa förmåga att problematisera relationen mellan politik och förvaltning, särskilt i demokratiska system
- reflektera och argumentera kritiskt kring senare års förvaltningspolitiska idéer och åtgärder
Undervisning

Undervisningen består av seminarier med obligatorisk närvaro. Frånvaro kompletteras med skriftlig
inlämningsuppgift. Mer information om komplettering ges i samband med kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.
b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete behövs
F = Underkänd, mycket mer arbete behövs
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro vid obligatoriska seminarier.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till studierektor.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. På delkurser som examineras genom hemtentamen kan komplettering av examinationsuppgiften medges om
betyget är Fx och om information om att komplettering finns som möjlighet på kursen återfinns i
kursbeskrivningen för den aktuella kursen. Den kompletterande uppgiften ska i dessa fall lämnas in inom en
vecka efter att kompletteringsuppgift har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av
förståelsekaraktär: mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang,
används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

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

Kursen får inte medtagas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet genomgången kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på
www.statsvet.su.se/utbildning/v%C3%A5rautbildningar/
avancerad-niv%C3%A5
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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