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

Programbeskrivning
Programmet syftar till att ge kunskap om väsentliga perspektiv på hållbar demokrati
ochsamhällsstyrning, folkrätt och mänskliga rättigheter. Utbildningen ger studenterna
möjlighet att fördjupa sin förståelse kring hur demokratins institutioner hanterar
gränsöverskridande frågor som innebär en prövning för traditionella styrningsformer,
såsom miljö, migration och mänskliga rättigheter; hur kan behov av snabba lösningar
kombineras med demokratins inneboende tröghet och vilket förtroende finns för de
politiska institutionernas förmåga?
Programmet förbereder för en arbetsmarknad där kravet på kunskap om
hållbarhetsfrågor, internationella perspektiv och globala värden har en central betydelse.
Myndigheter och organisationer både i Sverige och andra länder behöver
statsvetenskapligt kompetenta handläggare och utredare med gedigen kunskap om
globaliseringen och dess effekter, till exempel i form av migration,
miljööverenskommelser, och hur flernivåstyrning (lokalt, nationellt och internationellt)
påverkar den representativa demokratin.

Mål
Examensmål enligt Högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
 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
 visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en

 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
 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
 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
Efter att ha genomgått Programmet för studier av Sustainable Democracy and
Governance ska studenten
 såväl muntligt som skriftligt kunna redogöra för väsentliga perspektiv på hållbar
demokrati och samhällsstyrning, folkrätt och mänskliga rättigheter,
 självständigt kunna analysera samtida globala utmaningar och uttrycka förståelse för
komplexa politiska sammanhang, och
 såväl enskilt som i samarbete med andra kunna problematisera globala
hållbarhetsfrågor ur ett politiskt perspektiv.

Innehåll och struktur
Programöversikt
Det finns tre delar i programmet. Den första delen utgörs av den särskilda profil som
präglar programmets inledande år, vilket består av omfattande studier av hållbar
demokratisk samhällsstyrning och dess utmaningar i relation till hållbar utveckling,
globala och gränslösa frågor, folkrätt och mänskliga rättigheter. Vilken roll har olika
aktörer i offentliga beslut och deras genomförande, det vill säga i samhällsstyrningen
(governance)? Den andra delen utgörs av huvudområdet statsvetenskap som under
programmets år två och tre är inriktat på att ytterligare fördjupa studenternas förståelse
och färdigheter kring demokratins processer, innehåll, organisering och resultat. I en
tredje del kopplas utbildningen till det omgivande samhället och arbetsmarknaden genom
en valbar termin med möjligheter till utlandsstudier eller praktik. Inom programmet finns
etablerade kontakter med såväl nationella som internationella myndigheter och
organisationer för ett kontinuerligt samarbete under både högskoleförlagd utbildning och
praktik.
Programmets kurser inom profilblocket och statsvetenskapen är obligatoriska, men vissa
av dem innehåller valbara moment.
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
Programspecifikt kursblock: Sustainability, Human Rights, and Democratic Governance,
30 högskolepoäng (G1N) (fyra kurser á 7,5 hp)*. Terminen innebär en introduktion till
hållbarhetsfrågor i relation till demokratisk samhällstyrning (governance), internationell
rätt och mänskliga rättigheter samt mänsklig säkerhet och ekonomisk utveckling.

* = kurs i huvudområdet
Termin 1
Programspecifikt kursblock: Sustainability, Human Rights, and Democratic Governance,
30 högskolepoäng (G1N) (fyra kurser á 7,5 hp)*. Terminen innebär en introduktion till
hållbarhetsfrågor i relation till demokratisk samhällstyrning (governance), internationell
rätt och mänskliga rättigheter samt mänsklig säkerhet och ekonomisk utveckling.
Termin 2
Programspecifikt kursblock: Issues of Sustainable Democratic Governance, 30
högskolepoäng (G1F) (fyra kurser á 7,5 hp)*. Kursblocket innehåller kurser inom
områden som demokratisering, offentlig korruption och flernivåstyrning i internationellt
samarbete, till exempel inom den Europeriska Unionen. Under den sista kursen på
terminen fördjupar sig studenten i ett ämne inom hållbar samhällsstyrning (governance)
och demokrati.
Termin 3
Statsvetenskap I*, 30 högskolepoäng (G1N): Terminen innebär en introduktion till
ämnets olika subdiscipliner som politiska idéer, jämförande politik, förvaltningspolitik och
internationell politik.
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 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.
Vissa kurser kan komma att ges på engelska.
Samhällsrelevans
Genom programmets inriktning och profil mot hållbara och globala värden har det en

redovisar sedan en praktikrapport.
Vissa kurser kan komma att ges på engelska.
Samhällsrelevans
Genom programmets inriktning och profil mot hållbara och globala värden har det en
stark koppling till samhälleliga utmaningar som effekter av globalisering, till exempel
miljöproblem, och flernivåstyrning. I Programmet för studier av Sustainable Democracy
and Governance beaktas detta särskilt genom att utöver den ämnesmässiga inriktningen
erbjuda goda möjligheter till utlandsstudier och praktik inom profilområdet. Praktiken kan
göras vid nationella eller internationella myndigheter och organisationer. Studenterna
möter dessutom experter, aktiva eller med tidigare erfarenheter från myndigheter eller
organisationer i internationellt sammanhang. Genom gästföreläsningar och andra initiativ
ökas studenternas koppling till och förståelse för arbetsmarknaden samt hur globala
hållbarhetsfrågor hanteras i såväl nationella som internationella myndigheter och
organisationer.

Internationalisering
Hela programmet präglas av internationella perspektiv. Genom att under det första året
läsa kurser tillsammans med utländska studenter tillämpas internationalisering på
hemmaplan utifrån flera aspekter: undervisning på engelska, engelskspråkig litteratur, ett
innehåll fokuserat på internationella förhållanden och internationellt rekryterade
kurskamrater. Studierna i huvudområdet statsvetenskap genomsyras av internationella
perspektiv. Möjligheterna att studera eller praktisera utomlands under termin fem eller
sex ger ytterligare internationell prägel. Dessutom medverkar gästföreläsare från
universitet samt andra myndigheter och organisationer från olika delar av världen i de
högskoleförlagda kurserna.

Perspektiv i utbildningen
Hållbar utveckling
Hållbarhet är det övergripande temat på hela programmet. Fokus ligger på den roll som
politiska institutioner och beslutsprocesser har på samhällsutvecklingen, samt hur globala
förhållanden och gränsöverskridande problem påverkar förutsättningarna för politisk
styrning. Programmet inkluderar det traditionella sättet att studera hållbar utveckling
utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter men fokus ligger på
statsvetenskapliga infallsvinklar på hållbarhet utifrån demokrati, samhällsstyrning och
utveckling samt mänskliga rättigheter.

Lika villkor
De globala utmaningar som adresseras i programmet utgörs till mycket stor del av
problem som härrör från de olika villkor som människor lever under. Stora och komplexa
frågor som migrationsströmmar kan förstås som aspekter av olika villkor. Det kan också
handla om mer tydligt politiska ställningstaganden kring mänskliga rättigheter, som till
exempel frågor om åsiktsfrihet, HBTQpersoners rättigheter och jämställdhet mellan
kvinnor och män. Lika villkor är alltså ett tema som genomsyrar hela
utbildningsprogrammet.

Breddat kunskapsperspektiv (bildning)
En förutsättning för en framtida hållbar utveckling är att det finns människor med de
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för såväl förståelse för, som
kritisk analys av samtida skeenden. Kunskapen i sig är ett utvecklingsområde som inte
har ett slut och ambitionen är att programmet för studier av Sustainable Democracy and
Governance ska bidra till drivkrafter för fortsatt bildning även efter examen.

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
och vad det betyder för hållbar demokratisk samhällsstyrning.

har ett slut och ambitionen är att programmet för studier av Sustainable Democracy and
Governance ska bidra till drivkrafter för fortsatt bildning även efter examen.

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
och vad det betyder för hållbar demokratisk samhällsstyrning.

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 eventuella 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
Högskoleförordningens examensordning samt i den lokala examensordningen för
Linnéuniversitetet kan studenten ansöka om examen.
De som fullföljt Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance kan
erhålla följande examen:
Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Sustainable Democracy and Governance
Huvudområde: Statsvetenskap
Bachelor of Science with specialization in Sustainable Democracy and Governance
Main field of study: Political Science
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset
följer Diploma Supplement (engelska).

Övrigt
I de fall studieresor arrangeras inom programmet är dessa frivilliga och bekostas till
större delen av studenterna själva.

