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Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 201509-28. Senast reviderad 2019-06-13.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen, varav minst 90hp i statsvetenskap, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
7001

Benämning
Utvärdering

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en orientering om hur utvärdering och uppföljning av offentliga verksamheter sker i praktiken,
med särskild betoning på användningen av olika utvärderingsmodeller och metoder.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse:
- redogöra för hur den offentliga verksamheten utvärderas och följs upp.
2. Färdigheter och förmågor:
- föra en avancerad målinriktad diskussion om hur olika typer av offentlig verksamhet kan och bör utvärderas
eller följas upp.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- redogöra för, och kritiskt värdera, förslag till förbättringar av utvärdering och uppföljning av offentlig
verksamhet.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen kräver obligatorisk närvaro vid samtliga
kurstillfällen. Frånvaro kompletteras med skriftlig inlämningsuppgift. Komplettering accepteras vid högst två
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tillfällen. 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
https://www.statsvet.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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