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Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 eller Engelska B,
Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6/A6).

Programbeskrivning
Programmet Europastudier syftar till att utbilda studenter så att de efter avslutat
program besitter grundläggande kunskaper och färdigheter för kvalificerade
administrativa uppdrag på den europeiska arbetsmarknaden inom både internationell och
nationell, offentlig och privat verksamhet.

Mål
Examensmål enligt Högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
l

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom
området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella
forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
l

l

l

l

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

l

l

l

visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
l

l

l

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens

Programspecifika mål
På Linnéuniversitetet har programmet Europastudier dessutom målsättningen att
studenten efter genomgången utbildning skall:
l

l

l

l

l

l

l

visa goda kunskaper framförallt om EU:s organisation och arbetsformer, EU
rätten, Europas stater och politiska system samt den europeiska integrationens
betydelse för medlemsländernas nationella politik,
visa goda färdigheter i utredningsarbete, utvärderingsverksamhet samt prognos
och projektarbete,
visa förmåga att kritiskt och reflexivt kunna analysera olika samhällsföreteelser
och europeiska utvecklingstendenser och att arbeta både självständigt och i grupp,
visa förståelse för såväl andra länder och kulturer som europeiska och globala
förhållanden,
visa goda kunskaper i såväl muntlig som skriftlig kommunikation också på ett
främmande språk,
visa förmåga att analysera samhällsföreteelser utifrån genus, ekologiska och
mångfaldsperspektiv samt
ha god förberedelse för magister och masterutbildning inom det
samhällsvetenskapliga ämnesområdet.

Mer specifika lärandemål framgår av kursplanerna för de kurser som ingår i
programmet.

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 europastudier som omfattar 30 högskolepoäng, en
ämnesfördjupning i statsvetenskap omfattande 90 högskolepoäng samt möjligheter till två
terminers fria val. Den tredje, femte och/eller sjätte terminen kan studenten antingen
välja att läsa ett humanistiskt eller ett samhällsvetenskapligt breddningsämne, gärna vid
ett utländskt universitet, eller praktisera och genomföra en praktikrapport alternativt ett
utredningsarbete, antingen i Sverige eller utomlands.

Kurser i programmet
Särskilda förkunskapskrav finns för kurser inom programmet. Vilka förkunskapskraven
är preciseras i respektive kursplan. Kursernas inbördes ordning kan komma att ändras.
* = kurs i huvudområdet
Termin 1
Statsvetenskap I*, 30 högskolepoäng (G1N): terminen innebär en introduktion till ämnets
olika subdiscipliner som politiska idéer, svensk och jämförande politik, förvaltningspolitik
samt internationell politik.

* = kurs i huvudområdet
Termin 1
Statsvetenskap I*, 30 högskolepoäng (G1N): terminen innebär en introduktion till ämnets
olika subdiscipliner som politiska idéer, svensk och jämförande politik, förvaltningspolitik
samt internationell politik.
Termin 2
Programspecifik termin: European politics and issues*, 30 högskolepoäng (G1F) (fyra
7,5 hp kurser): syftet med terminen är att studenterna får en översikt av åtminstone fyra
övergripande aktuella europeiska teman. Exempel på kurser som kan ges är europeisk
integration, EUpolitik, europeisk säkerhet, demokratiseringsstudier samt internationell
säkerhet, makt och demokrati.
Termin 3
Utlandsstudier eller valfria kurser som studenten söker på egen hand i samråd med
programledare, 30 högskolepoäng (G1N): kan innebära en breddning av en eller flera
andra kurser på Linnéuniversitetet eller utomlands, genom universitetets system för
utlandsstudier.
Termin 4
Statsvetenskap II*, 30 högskolepoäng (G1F): kursen är en breddning och fördjupning av
Statsvetenskap I (G1N), och behandlar bland annat demokratin i olika politiska system,
grundläggande samhällsvetenskapliga metoder, ett antal valbara kurser med olika
forskningsteman, samt ett självständigt uppsatsarbete.
Termin 5
Studenten kan välja mellan nedanstående alternativ. Statsvetenskap III, 30
högskolepoäng (G2E), måste dock läsas antingen under termin 5 eller 6.
1. Statsvetenskap III*, 30 högskolepoäng (G2E) (campus Växjö): innehåller en
fördjupning av kunskaper och färdigheter i analys och metod samt ett avslutande
självständigt uppsatsarbete, kandidatuppsats (15 hp).
2. Utlandsstudier eller valfria kurser som studenten söker på egen hand i samråd med
programledare, 30 högskolepoäng (G1N): kan innebära en breddning av en eller flera
andra kurser på Linnéuniversitetet eller utomlands, genom universitetets system för
utlandsstudier.
3. Praktiktermin, 30 högskolepoäng (G2F): innebär att studenten själv ordnar en relevant
praktikplats, i Sverige eller utomlands, som ska godkännas av programledare. Under
praktiken genomför studenten olika arbetsuppgifter under en handledares ledning och
redovisar sedan en praktikrapport.
Termin 6
Studenten kan välja mellan nedanstående alternativ. Statsvetenskap III, 30
högskolepoäng (G2E), måste dock läsas antingen under termin 5 eller 6.
1. Statsvetenskap III*, 30 högskolepoäng (G2E) (campus Kalmar): innehåller en
fördjupning av kunskaper och färdigheter i analys och metod samt ett avslutande
självständigt uppsatsarbete, kandidatuppsats (15 hp).
2. Utlandsstudier eller valfria kurser som studenten söker på egen hand i samråd med
programledare, 30 högskolepoäng (G1N): kan innebära en breddning av en eller flera
andra kurser på Linnéuniversitetet eller utomlands, genom universitetets system för
utlandsstudier.
3. Praktiktermin, 30 högskolepoäng (G2F): innebär att studenten själv ordnar en
relevantpraktikplats, i Sverige eller utomlands, som ska godkännas av programledare.
Under praktiken genomför studenten olika arbetsuppgifter under en handledares ledning
och redovisar sedan en praktikrapport.
Vissa kurser kan komma att ges på engelska.
Samhällsrelevans
Arbetslivsanknytningen betonas särskilt genom en rad innehållsliga förutsättningar på
programmet. Inom ramen för programmet ges studenterna möjligheter att arbeta nära
det omgivande samhällets organisationer eller företag, exempelvis i projektform. Detta
möjliggörs i synnerhet inom ramen för examensarbetet. Ett viktigt inslag på programmet
Europastudier är möjligheten till praktik under termin fem eller sex. Studenten väljer då
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Arbetslivsanknytningen betonas särskilt genom en rad innehållsliga förutsättningar på
programmet. Inom ramen för programmet ges studenterna möjligheter att arbeta nära
det omgivande samhällets organisationer eller företag, exempelvis i projektform. Detta
möjliggörs i synnerhet inom ramen för examensarbetet. Ett viktigt inslag på programmet
Europastudier är möjligheten till praktik under termin fem eller sex. Studenten väljer då
att antingen praktisera vid relevant arbetsplats och författa en praktikrapport, eller att
genomföra ett större projektarbete (utrednings eller utvärderingsarbete) åt en extern
uppdragsgivare, antingen i Sverige eller utomlands. Praktikrapporten/projektarbetet
examineras vid universitetet. Programmet bjuder också in gästföreläsare som har en
tydlig arbetslivsrelaterad koppling till programmets innehåll.
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 finns även inslag av
gästföreläsare från utländska universitet och internationella praktiker som antingen håller
i egna kurser eller i enskilda föreläsningar. Internationalisering genomsyrar programmet
även på andra sätt då vissa kurser kan ges på engelska och inkluderar internationella
gästlärare, och då vissa kurser läses tillsammans med internationella studenter. Under
termin 3, 5 eller 6 finns det möjlighet att genomföra studier utomlands genom
universitetets system för utlandsstudier, och under termin 5 eller 6 finns det möjligheter
att genomföra praktik utomlands.
Perspektiv i utbildningen
Hållbar utveckling
I programmet behandlas teoretiska perspektiv som ytterst handlar om att analysera
samhällets hållbarhet utifrån politiska, ekonomiska och sociala aspekter.
Lika villkor
På Linnéuniversitetet innebär lika villkor mångfald, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling
och tillgänglighet. I statsvetenskapen aktualiseras dessa aspekter i undervisningens
innehåll, exempelvis när det gäller politisk jämlikhet, representativitet och rättvisa. Mera
konkreta aspekter framgår av respektive kursplan.
Breddat kunskapsperspektiv (bildning)
Bildningsperspektivet syftar till att de studerande utvecklar ett kritiskt och etiskt
förhållningssätt inom ramen för andra/aktuella vetenskaps och kunskapsområden. Inom
ämnet statsvetenskap och programmets olika teman används ett antal klassiska verk
som utgångspunkt för att förstå såväl forskning som aktuell samhällsdebatt på respektive
tema.
Entreprenöriellt förhållningssätt
I utbildningen ges tillfällen för de studerande att reflektera över entreprenöriellt
förhållningssätt i yrkesutövningen. Detta innebär bland annat att utveckla generella
kompetenser som initiativförmåga, ansvarstagande, kommunikation och samarbete, och
att analysera eventuell förekomst av politiskt entreprenörskap inom olika organisationer.

Kvalitetsutveckling
Fakultetsstyrelsen på fakulteten för samhällsvetenskap har det övergripande ansvaret
för kvaliteten i utbildningen, och organiserar det systematiska kvalitetsarbetet för
uppföljning av helhet och progression genom programstudierna samt för att utveckla
relevansen för avnämare och relationen till aktuell forskning.
Studentinflytande sker via kurs och programvärderingar, och även genom
representation i fakultetsstyrelsen, beredningsorgan och programråd (motsvarande).
Studenternas synpunkter bildar underlag för styrelsens kvalitetsarbete.
Sammanställningar av olika värderingar finns tillgängliga vid universitetet.

Examen
Efter avklarade studier som motsvarar de fordringar som finns angivna i

uppföljning av helhet och progression genom programstudierna samt för att utveckla
relevansen för avnämare och relationen till aktuell forskning.
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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. Den som fullföljt programmet
Europastudier kan erhålla följande examen:
Filosofie kandidatexamen med inriktning mot europastudier
Huvudområde: Statsvetenskap
Bachelor of Science with specialization in European Studies
Main field of study: Political Science
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset
följer Diploma Supplement (engelska).

Övrigt
Val av utlandsstudier samt val av valfria kurser sker i samråd mellan programledare och
student. Under programstudierna kan nationella och internationella studieresor
organiseras som syftar till att ge studenterna insyn i hur olika politiska system och
förvaltningar samt andra politiska organ fungerar i praktiken. Resorna är frivilliga och
bekostas av studenterna själva.

