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Grundläggande behörighet samt Engelska B (Områdesbehörighet 2/A2).

Programbeskrivning
I en alltmer internationaliserad och svåröverskådlig värld behövs människor som kan
analysera samhälls och utvecklingsfrågor. Programmet Internationella samhällsstudier
kombinerar huvudområdet statsvetenskap med samhällsfilosofi, idéhistoria och
tvärvetenskapliga studier. En hel termin ägnas åt engelska med stora praktiska inslag.
Arbetsmarknaden för programmet är stor och växande, det kan vara internationella
organisationer, företag och offentlig sektor, i Sverige eller utomlands.

Mål
Centrala 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

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

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
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
Utöver ovan angivna mål finns följande förväntade studieresultat för programmet
Internationella samhällsstudier vid Linnéuniversitetet.
Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:
l

l

l

argumentera och analysera teoretiska och normativa frågor samt kritiskt granska
och diskutera problemställningar och företeelser inom området Internationella
samhällsstudier,
kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska såväl som på engelska på ett
professionellt sätt, och
tillämpa sina kunskaper och färdigheter i fortsatta studier på avancerad nivå.

Innehåll och struktur
Programmet är placerat vid fakulteten för samhällsvetenskap.
Programmet leds av en programansvarig. Ett programråd verkar för långsiktig och
strategisk utveckling av programmet. I programrådet ingår programansvarig, två
ytterligare lärare ur programmet, tre studeranderepresentanter samt vid behov
adjungerade externa ledamöter. I programmet medverkar Institutionen för
kulturvetenskaper, Institutionen för statsvetenskap och Institutionen för språk.
Programöversikt
Programmets första termin är en introduktion till humanistiska och samhällsvetenskapliga
studier utifrån ett vetenskapsteoretiskt och samhällsfilosofiskt perspektiv. Syftet är att ge
en gedigen teoretisk grund för fortsatta samhällsvetenskapliga studier och ett
vetenskapligt förhållningssätt. Den andra terminen omfattar tematiska studier som
bygger på en ämnesmässig integrering av kulturgeografi, statsvetenskap och praktisk
filosofi. Därmed skapas möjligheter att på ett fruktbart sätt studera såväl historisk som
samtida problematik av mångdimensionell natur.
År två inleds med en termins studier i statsvetenskap som följs av en termins studier i
engelska med fokus på kommunikation i internationella sammanhang. Därpå följer två
terminers studier i huvudområdet statsvetenskap, 90 högskolepoäng, som avslutas med
ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Samtliga kurser är obligatoriska för examen i
internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys. Det är möjligt att
byta ut kurser, och då erhålls i stället annan tillämplig examen.
Kurser i programmet
År 1
Idéhistoria, filosofi och samhällsteori 30 hp, G1N, obl.
Kursen omfattar grunder i idéhistoria, vetenskapsfilosofi och vetenskaplig metod. Syftet
är att utveckla kunskaper i begreppsanalys, slutledningsteknik, och normativ analys
utifrån centrala moralfilosofiska teorier, att tillämpa såväl begreppsanalys som normativ
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Idéhistoria, filosofi och samhällsteori 30 hp, G1N, obl.
Kursen omfattar grunder i idéhistoria, vetenskapsfilosofi och vetenskaplig metod. Syftet
är att utveckla kunskaper i begreppsanalys, slutledningsteknik, och normativ analys
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betoning på källkritik, och kunna redogöra för vetenskapshistoriens huvudlinjer.
Internationella samhällsstudier 30 hp, G1N, obl.
Kursen omfattar skilda perspektiv i studiet av internationella samhällsförhållanden, där
olika ämnen beror centrala aspekter. Syftet är att särskilt fokusera på huvuddragen i
utvecklandet av nationalstater i Europa, den roll som nationalism och nationell
identitetspelat för uppkomst och förlopp av internationella konflikter, samspelet mellan
demografi och resursanvändning i ett globalt perspektiv, den roll som resursanvändning
spelar för global ekonomisk och social utveckling, den mänskliga socialitetens moraliska
komplexitet, liksom samspel och konflikter mellan mänskliga rättigheter och
kulturspecifika rättigheter.
År 2
Statsvetenskap I (huvudområde), 30 hp, G1N, obl.
Kursen omfattar grunder i det statsvetenskapliga studiet och syftar till att få
grundläggande kunskaper i ämnesområdet statsvetenskap, grundläggande förståelse
förämnets bredd och deldiscipliner, en allmän överblick över ämnets aktuella problem
områden och grundläggande färdigheter för att problematisera aktuella frågor inom
ämnet.
Engelska 30 hp, G1N, obl.
Kursen omfattar grundläggande språkvetenskaplig förmåga i engelska och syftar till att
förstå och tillämpa grundläggande språkvetenskapliga begrepp, redogöra för språklig
variation, kunna författa akademiska texter, förstå och förklara grammatiska principer i
det engelska språket, kunna redogöra för innehållet i olika typer av engelskspråkig text
samt förstå och tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp, redogöra för
interkulturella frågeställningar, kunna genomföra en konferenspresentation på
engelska.Undervisningsspråk i Engelska 30hp är engelska.
År 3
Statsvetenskap II (huvudområde), 30 hp, G1F, obl.
Kursen omfattar fortsatta studier i statsvetenskap och syftar till att få förbättrade
kunskaper och färdigheter i det vetenskapliga studiet av politik, kunna självständigt
reflektera över och analysera statsvetenskapliga problemområden, få grundläggande
kunskaper i stats vetenskapliga metoder, och kunna tillämpa statsvetenskapliga teorier
och relatera dessa till empiri inom valt problemområde.
Statsvetenskap III (huvudområde), 30 hp (varav 15 hp examensarbete), G2E, obl.
Kursen omfattar fördjupade studier i statsvetenskap och syftar till att självständigt och
kritiskt kunna reflektera över och analysera statsvetenskapliga problemområden, ha
fördjupade kunskaper i statsvetenskapliga teorier och metoder, självständigt kunna
behandla statsvetenskapligt material och tillämpa fördjupande kunskaper om teorier och
metoder genom att i ett vetenskapligt uppsatsarbete formulera och avhandla ett problem.
Kursernas inbördes ordning kan komma att ändras.
Samhällsrelevans
Programmet bygger i sin helhet på samhällsrelevanta analytiska studier och därtill
hörande färdigheter, inklusive en grundläggande träning i att argumentera i värdefrågor.
Dessa studier och färdigheter har i sin tur relevans för allehanda uppgifter i samhället
inom såväl myndigheter som organisationer och företag. Programrådet kan till sig
adjungera representanter för den internationella arbetsmarknaden. Genom till exempel
studieresor och studiebesök får studenterna möta företrädare för olika typer av
internationella verksamheter och arbetsplatser. Externa gästföreläsningar förstärker
olika kurser i programmet, liksom andra föreläsningar och föredrag som studenterna
inbjuds till.
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Internationalisering
De studerande uppmuntras att läsa del av programmet vid utländskt lärosäte. I första
hand rekommenderas termin 5, Statsvetenskap II, som lämplig utlandstermin, men även
någon av terminerna 3 eller 4 kan vara lämpliga. Linnéuniversitetet har ett flertal
partneruniversitet inom Erasmus och Nordplus, samt bilaterala avtal, vilka ger
studenterna goda möjligheter till utlandsstudier. Ansökan om tillgodoräknande ställs till
universitetet i enlighet med gällande riktlinjer och beslutas av programansvarig.
Perspektiv i utbildningen
Programmet tar upp frågor angående hållbar utveckling specifikt i samband med kursen
i kulturgeografi under termin 2, och generellt behandlas detta område i samtliga kurser.
Genus och mångfaldsfrågor belyses specifikt under termin 2, ingår i termin 3 och
behandlas som del av kurserna i statsvetenskap.
Programmet tar upp frågor angående hållbar utveckling specifikt i samband med kursen
i kulturgeografi under termin 2, och generellt behandlas detta område i samtliga kurser.
Genus och mångfaldsfrågor belyses specifikt under termin 2, ingår i termin 3 och
behandlas som del av kurserna i statsvetenskap.
Programmet har ett särskilt fokus på bildning, vilket särskilt märks i termin 1 och 2, i
vilket studenterna får ett breddat kunskapsperspektiv genom att exponeras för ett flertal
olika akademiska ämnen och möta ett flertal olika, och delvis ovana, perspektiv i sina
studier.
Hela programmet präglas av ett internationellt synsätt genom sin inriktning på den
globala samhällsutvecklingen.
Ett entrepenöriellt förhållningssätt förs särskilt in i termin 3 genom samarbete med Det
entrepenöriella universitetet vid Lnu.

Kvalitetsutveckling
Utvärdering sker kontinuerligt efter varje hel kurs samt av programmet i dess helhet
efter avslutade studier.
Studenterna deltar i utvärderingar av såväl enskilda kurser som hela programmet. Varje
delkurs och programmet som helhet ska utvärderas i samråd mellan ansvariga lärare,
studenter och programrådet. Sammanställningar av kurs och programutvärderingar
arkiveras av Institutionen för statsvetenskap.

Examen
Efter avklarade studier på programmet samt då avklarade studier 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 Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys
180 hp kan erhålla följande examen:
Filosofie kandidatexamen med inriktning politik och samhällsanalys
Huvudområde: Statsvetenskap
Bachelor of Science with specialization in Political Analysis
Main field of study: Political Science
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset
följer Diploma Supplement (engelska).
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Övrigt
Studieresor inom programmet är frivilliga och bekostas till större delen av studenten
själv.

