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Beslut

Utbildningsplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 200812-11.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen med statsvetenskap som huvudområde samt Engelska B, eller motsvarande
Programmets uppläggning

Det internationella mastersprogrammet i statsvetenskap har en särskild tonvikt på breda yrkesförberedande
kurser som syftar till att öka studenternas anställningsbarhet. Programmet innehåller dock även
forskningsförberedande alternativ och erbjuder också statsvetenskapliga frontlinjekurser som syftar till att öka
studenternas analytiska förmåga och kompetens. Mastersprogrammet utgörs av en mix av obligatoriska och
valbara kurser. Under termin tre finns det möjlighet för studenterna på programmet att genomföra en
yrkesförberedande praktik om 15, 22,5 eller 30 hp. Under samma termin har studenterna på programmet
dessutom möjlighet att läsa masterskurser utomlands
Mål

Programmet har följande mål och förväntade studieresultat:
Kunskaper och insikter
Studenten förväntas efter avslutat program besitta:
• fördjupade kunskaper inom ämnesområdet statsvetenskap inkluderande kunskaper om ämnesområdets
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpbara metoder, samt orientering om aktuella forskningsfrågor;
• en fördjupad insikt i ett antal centrala samhällsvetenskapliga analysinriktningar inkluderande kunskap om
normativ analys, aktörsbaserad analys, strukturalistisk analys, samt poststrukturalistisk analys.
Färdigheter och förmågor
Studenten förväntas efter avslutat program besitta:
• förmåga att använda samhällsvetenskapliga metoder och tekniker inkluderande förmåga att söka, samla,
värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera denna
problemställning;
• förmåga att genomföra och presentera ett självständigt arbete inkluderande förmågan att självständigt
identifiera, formulera och genomföra en vetenskaplig undersökning, förmågan att redogöra för och diskutera
det material som undersökningen förutsätter, samt förmågan att presentera, försvara och kritiskt värdera sin
egen undersökning.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten förväntas efter avslutat program kunna:
• värdera statsvetenskapliga forskningsresultat inkluderande förmågan att göra relevanta bedömningar av
statsvetenskaplig forskning på basis av vetenskapliga och normativa premisser;
• relatera samhällsutveckling, politiska händelser och kunskap till samhällsvetenskapliga teorier vilket
inkluderar förmåga att applicera samhällsvetenskaplig teori i empirisk analys samt förmåga att reflektera över
kunskapens funktion i samhället och i forskningen.
Kurser

Programmet inkluderar inriktningarna Europeisk politik, Internationella relationer, Politik och ekonomi,
Politik och kön, Politik och utveckling, Politisk teori, samt Svensk och jämförande politik, och innehåller
följande kurser:
Termin 1
Samhällsvetenskapliga analysinriktningar och studier av makt, 15 hp
2 valbara temakurser, vardera 7,5 hp
Termin 2
Institutioner och governance, 7,5 hp
1 valbar temakurs, 7,5 hp
2 valbara metodkurser, vardera 7,5 hp
Termin 3
Yrkesförberedande praktik, 15, 22,5 eller 30 hp
och/eller
3 valbara temakurser, vardera 7,5 hp
1 valbar metodkurs, 7,5 hp
Termin 4
Självständigt arbete i statsvetenskap, 30 hp
Examen

Programmet leder till politices masterexamen. Huvudområde för examen är statsvetenskap.
Övrigt

Studerande, som antagits till programmet och ej slutfört det inom de planerade två 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.
Undervisningsspråk är engelska.
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