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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:
l

l

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom samhällsvetenskapligt,
humanistiskt eller ekonomiskt huvudområde
Engelska 6 eller motsvarande

Programbeskrivning
Efter avslutad examen ska studenterna ha utvecklat såväl kunskaper och färdigheter för
att på vetenskaplig grund självständigt genomföra kvalificerade politiska och/eller
administrativa uppdrag, handläggning och utredningstjänster inom både offentlig och
privat verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Programmet syftar särskilt till att
utbilda studenter till kunskaper och färdigheter för internationella omvärldsanalyser, och
detta är därför centrala inslag i programmets temakurser inom international
affairs.Programmet förbereder också studenterna för vidare studier inom
forskarutbildning.

Mål
Examensmål enligt Högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av
området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
 visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma

 visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
 visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma
och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
 visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att
utvärdera detta arbete,
 visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och utvecklingsarbete eller
för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om
etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete,
 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och
 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet
för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock
minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på
avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller
motsvarande från utländsk utbildning.

Innehåll och struktur
Programmet är placerat vid fakulteten för samhällsvetenskap. För programmet finns en
programledare som ansvarar för programmets administration, organisation och
kvalitetsutveckling.
Programöversikt
Programmet består av två årskurser motsvarande 120 högskolepoäng, varav minst 45 hp
av ämneskurserna, samt det självständiga arbetet (30 hp) innebär studier inom
huvudområdet. Masterprogrammet består av fyra kategorier av kurser:
l

l
l

l

Ämneskurser* , 45 hp, inom huvudområdet statsvetenskap på temat international
affairs.
Vetenskapsteori och forskningsmetodik på avancerad nivå, 15 hp.
Valbara kurser, 30 hp, inom international affairs, samhällsvetenskap och
humaniora.
Självständigt arbete*, 30 hp.

Kurser i programmet
Termin 1 och 2 (A1N)
Under det första läsåret ges 45 högskolepoäng i kurser inom huvudområdet med
programmets tema, international affairs, samt 15 obligatoriska högskolepoäng i

l

Självständigt arbete*, 30 hp.

Kurser i programmet
Termin 1 och 2 (A1N)
Under det första läsåret ges 45 högskolepoäng i kurser inom huvudområdet med
programmets tema, international affairs, samt 15 obligatoriska högskolepoäng i
kvalitativa och kvantitativa metoder. Kurserna har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N). Den första terminen introduceras studenterna i International
affairs (7,5 hp)* och i European affairs (7,5 hp)* samt kurser i kvalitativa metoder (7,5
hp)* och i kvantitativa metoder (7,5 hp)*. Kurserna i International och European affairs
fokuserar på dagsaktuella frågor, utvecklingstendenser och utmaningar i ett regionalt och
globalt perspektiv. Kurserna i kvalitativa och kvantitativa metoder omfattar centrala
moment i forskningsprocessen som forskningsetik, problemformulering, forskningsdesign,
metodval, analysmetoder och redovisning av resultat. I kurserna eftersträvas såväl
överblick som fördjupning i både kvalitativa metoder avseende etnografisk metod,
intervjumetod, fallstudiemetodik samt textanalys, och i kvantitativa metoder gällande
grunderna för kvantitativ analys, uni, bi och multivariat analys, samt frågor som har att
göra med urval och signifikans. Den andra terminen innebär en breddning och i viss
utsträckning tematisk fördjupning inom huvudområdet, med kurser om internationella
organisationer (7,5 hp)*, utrikespolitisk analys (7,5 hp)*, internationell säkerhet (7,5 hp)*
samt demokrati och diktatur (7,5 hp)*. Syftet med kurserna är att bredda kunskaperna
om centrala teman inom international affairs genom att diskutera hur internationella
relationer mellan olika aktörer ser ut och påverkas.
Termin 3 (A1N) och 4 (A2E)
Det andra kursåret inleds med en termin valfria kurser (30 hp) samt avslutas med ett
självständigt arbete (30 hp). Studenten väljer att antingen bredda eller fördjupa sina
kunskaper inom eller utom samhällsvetenskaplig fakultet. Inom ramen för de valfria
kurserna finns också möjlighet att praktisera och utföra ett utredningsarbete (15/30 hp).
Det åligger studenten att ordna praktikplats/uppdragsgivare till utredningsarbete.
Praktiken eller kurserna kan med fördel förläggas utomlands. Samtliga valfria kurser
söker studenten efter samråd med programledare. Termin 3 innebär tre alternativ:
l
l
l

Valfria kurser (30 hp)
Praktiktermin (30 hp)
Valfria kurser (15 hp) samt Praktikarbete (15 hp)

Termin 4 avslutar programstudierna med ett självständigt arbete (30 hp)* där empiriska
och metodologiska färdigheter från programstudierna presenteras i ett skriftligt
fördjupningsarbete. Kursen innehåller ett examensarbete och har som förkunskapskrav
minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet samt minst 15 hp metodkurser på
avancerad nivå.
(*=kurser inom huvudområdet)

Samhällsrelevans
Inom ramen för programmet ges en fördjupad metodologisk utbildning som förbereder
både för studier inom forskarutbildning och yrken med kvalificerade handläggare och
utredningsuppgifter (omvärldsanalyser) inom offentlig och privat
verksamhet.Programmet bjuder fortlöpande in omvärldskontakter, s.k. praktiker från
internationella verksamheter, för att presentera erfarenheter från yrkeslivet. Inom ramen
för programmet ges också studenterna möjligheter att praktisera nära det internationella
omgivande samhällets organisationer för att därmed öka anställningsbarheten.
Internationalisering
Programmet har en tydlig internationell prägel. Statsvetenskapen är innehållsmässigt och
forskningsmässigt förankrad i ett internationellt sammanhang. En rad globaliserings och
internationaliseringsteman behandlas inom programmet och det kan även förekomma
gästföreläsare från utländska universitet och internationella organisationer.
Internationalisering genomsyrar programmet, dels genom att kurserna ges på engelska
och inkluderar internationella gästlärare och praktiker, dels för att den riktar sig till såväl
internationella som svenska studenter. De studerande ges möjligheter till utlandsstudier
genom de utbytesavtal som finns inom Linnéuniversitetet. Det finns också möjlighet att
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omgivande samhällets organisationer för att därmed öka anställningsbarheten.
Internationalisering
Programmet har en tydlig internationell prägel. Statsvetenskapen är innehållsmässigt och
forskningsmässigt förankrad i ett internationellt sammanhang. En rad globaliserings och
internationaliseringsteman behandlas inom programmet och det kan även förekomma
gästföreläsare från utländska universitet och internationella organisationer.
Internationalisering genomsyrar programmet, dels genom att kurserna ges på engelska
och inkluderar internationella gästlärare och praktiker, dels för att den riktar sig till såväl
internationella som svenska studenter. De studerande ges möjligheter till utlandsstudier
genom de utbytesavtal som finns inom Linnéuniversitetet. Det finns också möjlighet att
genomföra en praktiktermin i en internationell miljö i Sverige eller utomlands.
Utlandsstudier och eventuell praktik ska planeras i samråd med programledare.
Perspektiv i utbildningen
Hållbar utveckling
I programmet behandlas teoretiska perspektiv som ytterst handlar om att analysera
samhällets hållbarhet utifrån politiska, ekonomiska och sociala aspekter, i synnerhet i
relation till programmets internationella teman.
Lika villkor
På Linnéuniversitetet innebär lika villkor mångfald, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling
och tillgänglighet. Detta beaktas i aspekter rörande studentgruppernas sammansättning,
lärarkollegiet utformning och bemanning på kurser samt i konkret innehåll på kurser och
examensarbete.
Breddat kunskapsperspektiv (bildning)
Inom ämnet statsvetenskap och programmets internationella teman används ett antal
klassiska verk som utgångspunkt för att förstå såväl forskning som aktuell
samhällsdebatt på respektive tema.
Entreprenöriellt förhållningssätt
Under utbildningen och på de kurser där det är tillämpbart, exempelvis praktikterminen,
lär sig studenterna att analysera eventuell förekomst av politiskt entreprenörskap inom
olika organisationer.

Kvalitetsutveckling
Fakultetsstyrelsen på fakulteten för samhällsvetenskap har det övergripande ansvaret
för kvaliteten i utbildningen. Studentinflytande sker via kurs och programvärderingar
samt genom representation i fakultetsstyrelsen, beredningsorgan och programråd.
Studenternas synpunkter bildar underlag för styrelsens kvalitetsarbete.
Sammanställningar av olika värderingar finns tillgängliga vid universitetet.
En programansvarig har ansvaret för att kontinuerligt arbeta med programmets löpande
verksamhet, organisation och kvalitet. Dessutom finns ett programråd bestående av
programledare, lärar och studentrepresentanter samt prefekt (eller annan av prefekt
utsedd person) som har till uppgift att kontinuerligt följa programmets utveckling.

Examen
Efter avklarade studier som motsvarar de fordringar som finns angivna i
Högskoleförordningens examensordning samt i den lokala examensordningen för
Linnéuniversitetet kan studenten ansöka om examen. De som fullföljt programmet
Internationella relationer, masterprogram kan erhålla följande examen:
Filosofie masterexamen med inriktning mot internationella relationer.
(Huvudområde: Statsvetenskap)
Master of Science with specialization in International Affairs (Two year).
(Main field of study: Political Science).
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset
följer Diploma Supplement (engelska).

Master of Science with specialization in International Affairs (Two year).
(Main field of study: Political Science).
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset
följer Diploma Supplement (engelska).

Övrigt
För att få tillträde till kurserna på programmet krävs att de särskilda behörighetskrav
som anges i respektive kursplan är uppfyllda vid kursstart.
Eventuella övriga kostnader utöver vad som normalt kan förväntas vid högskolestudier,
exempelvis frivilliga studieresor och praktiksstudier etc finansieras av studenten.

