Humanistiska och teologiska fakulteterna

EUHR12, Institutions and Governance in the European
Union, 15 högskolepoäng
Institutions and Governance in the European Union, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-09-10 att gälla från och med 201009-10, vårterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i Mastersprogrammet i Europastudier. Den kan också ges som fristående
kurs för behöriga studenter. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Europastudier

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på kvalificerat sätt redogöra för frågor, teorier och forskning om EU:s politiska
system samt policy-skapande processer inom EU,
• kunna beskriva de institutionella strukturerna inom EU och maktfördelningen
mellan dessa,
• kunna förklara innebörden av begreppen politisk styrning och policy, och kunna
diskutera konkreta exempel på processer och beslut som är relevanta för dessa
två begrepp,

2/ 4

Färdighet och förmåga
• kunna tolka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur om EU:s politiska system,
aktörer och beslutsfattande processer,
• självständigt kunna utföra informationssökningar inom ämnet och utifrån
lämpliga källor författa en vetenskaplig uppsats om det politiska systemet i EU
och EU:s policy,
• kunna habilt och inom givna tidsramar förmedla sina kunskaper och
forskningsresultat, både i tal och i skrift, till olika typer av mottagare, t.ex.
kollegor, konferensdeltagare, potentiella arbetsgivare,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett kritiskt sätt kunna tillämpa olika samhällsvetenskapliga teorier (t.ex.
demokratisk teori, integrationsteori) för att förstå EU:s politiska strukturer och
processer,
• kunna föra en kritisk diskussion om de politiska särdrag som anses vara unika för
EU och placera dem i en bredare teoretisk och analytisk kontext
• kunna förhålla sig kritiskt till kursens kunskapsstoff och kunna identifiera behovet
av vidare inlärning.

Kursens innehåll
Kursen presenterar olika teorier som förklarar europeisk politisk styrning, det politiska
systemet i EU och policy-skapande processer inom EU. Den teoretiska presentationen
kompletteras med en kort överblick av de konkreta politikområden inom vilka EU
skapar policy.
Kursen är organiserad efter fyra teman:
• Den historiska utvecklingen av det europeiska projektet efter det andra
världskriget
• Integrationsteorier som förklarar EU:s institutionella utveckling
• EU:s lagstiftande, verkställande och dömande organ, deras uppbyggnad och sätt
att fungera
• EU:s policy på områden som den inre marknaden, valutareglering, utvidgning,
rättvisa, frihet och säkerhet.
Varje student skall kunna fördjupa sig i ett specifikt problemområde inom europeisk
politik genom att skriva en individuell uppsats med handledares stöd.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och individuella
projekt med handledning

Kursens examination
På kursen förekommer examination i form av muntliga presentationer vid de
obligatoriska seminarierna och ett individuellt projektarbete.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i kurser inom humaniora eller
samhällsvetenskap.
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Prov/moment för kursen EUHR12, Institutions and Governance in the
European Union
Gäller från H10
1001 Institutions and Governance in the European Union, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

