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Beslut

Fastställd av institutionsstyrelsen. Reviderad den 29 mars 2017.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Studenten ska ha godkänt betyg från följande kurser på avancerad nivå inom huvudområdena ekonomisk
historia eller internationella relationer: "Introduktion till global politisk ekonomi (15 hp), "Vetenskapsteori"
(7,5 hp), "Kvalitativa metoder" (7,5 hp), "Läskurs i global politisk ekonomi" (7,5 hp) och "Kvantitativa
metoder" (7,5 hp), eller motsvarande. Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1708

Benämning
Självständigt arbete i IR med inriktning mot GPE

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att studenterna ska genomföra ett självständigt arbete inom ämnet. Kursen består av
tillämpningsövningar och diskussioner kring forskningsdesign, källkritik, metod och teori. Det kommer också
att vara ett forum för presentation och kritisk diskussion av de självständiga vetenskapliga arbeten som
deltagarna producerar under kursen.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
-Aktivt delta i diskussioner om kunskapsteoretiska och metodologiska problem samt utvärdering av källor.
-Analysera och diskutera resultaten av andras vetenskapliga studier.
-Självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera en självständig vetenskaplig
undersökning.
-Självständigt genomföra en större vetenskaplig undersökning inom givna tidsramar, inom internationella
relationer med inriktning mot global politisk ekonomi.
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-Tolka och analysera sina resultat samt i skrift presentera dem med en hög grad av vetenskaplig stringens.
-Muntligt redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och argument som ligger till grund för
dessa.
Undervisning

Löpande deltagande i uppsatsseminarier. Närvaro vid seminarier är obligatoriska. För närmare information se
kursbeskrivning.
Student som påbörjat uppsatsarbetet har rätt till sammanlagt minst 28 timmar handledartid.Student som under
det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat uppsatsarbete har inte rätt till
mer handledartid. Dock har studenten alltid rätt att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande
examinationstillfälle.
Student som vill byta handledare ska kontakta studierektor, som administrerar bytet i mån av resurser.
Kunskapskontroll och examination

Presentation och försvar av examensarbete, aktivt deltagande på seminarierna och opposition på en annan
students uppsats.
Sju-skaligt betygssystem: A, B, C, D, E, Fx, F
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att prövas enligt den
kursplan en gång per termin under en tre-termins period. För mer detaljerad information hänvisas till
kursbeskrivningen och (d) nedan.
b. Betygssättning på kursen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra,
C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord
närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande
befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas att göra en av
examinator bestämd skriftlig kompenserande uppgift.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom tre veckor efter att kompletteringsbehov 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.
Vid betygssättning av det självständiga arbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas:
genomförande av undersökning, kunskap om teoretiska perspektiv, tolkning och analys av resultaten,
självständighet, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen, samt förmåga att presentera den egna och andras
undersökningar muntligt och skriftligt.
Övergångsbestämmelser

När kursen är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
den påföljande treterminsperioden examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som
framgår under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan).
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Sidan 2/3

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs i särskild ordning och finns tillgänglig på institutionens webbplats,
http://www.ekohist.su senast 1 månad före kursstart.
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