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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå inom samhällsvetenskap,
humaniora eller ekonomi, eller motsvarande, samt Engelska 6 eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
l
l
l

l
l

redogöra för kursens centrala teman och teoribildningar
identifiera och problematisera centrala teman och frågeställningar
avgränsa och formulera ett självständigt forskningsproblem inom ramen för
kursens teman inom internationella organisationer
självständigt och kreativt kunna genomföra ett vetenskapligt arbete
muntligt och skriftligt kunna redogöra för argument och slutsatser i dialog med
lärare och andra studerande.

Innehåll
Kursen behandlar och problematiserar olika dagsaktuella teoretiska och politiska
diskussioner avseende formella internationella organisationers roll inom internationella
relationer. Olika centrala internationella och regionala organisationer inom fred och
säkerhet, ekonomi, och humanitära frågor behandlas, såväl utifrån organisationernas
uppbyggnad, beslutsfattande samt funktioner. Minst en internationell organisation och ett
särskilt aktuellt tema i världen eller i Europa behandlas på ett djupare sätt.

Undervisningsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
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Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination.
Examinationen består av tre seminarier med tre mindre skriftliga inlämningsuppgifter,
som betygsätts som Godkänd (G) eller Underkänd (U) prestation, samt ett fördjupat och
mera omfattande vetenskapligt arbete (paper) som utgör 50% av kursens examination,
som betygsätts med betygsskalan AF.
För betyget godkänd (E) krävs att samtliga lärandemål är uppnådda och att samtliga
examinationsmoment har lägst betyg E. Slutbetyget avgörs av betyget på det
vetenskapliga arbetet. Bedömningsgrunder och betygskriterier kommuniceras till
studenten via särskilt dokument senast i samband med kursstart.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
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