Samhällsvetenskapliga fakulteten

STVC70, Statsvetenskap: Europeisk integration, 7,5
högskolepoäng
Political Science: European Integration, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2015-08-10 att
gälla från och med 2015-09-01, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen är en statsvetenskaplig kurs som erbjuds till utbytesstudenter vid Lunds
universitet.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Statsvetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten visa

Kunskap och förståelse
- kunskap om utvecklingen av den europeiska integrationsprocessen och om
policyprocesser inom Europeiska unionen
- kunskap om forskningsproblem, teoretiska traditioner och metoder i studiet av den
europeiska integrationsprocessen och policyprocesser inom Europeiska unionen

Färdighet och förmåga
- förmåga att tillämpa dessa teorier, metoder och begrepp på ett kritiskt sätt vid
analys av olika aspekter av den europeiska integrationsprocessen
- förmåga att presentera skriftlig och muntlig analys i enlighet med akademisk
standard
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- förmåga att ta ansvar för sin lärandeprocess under hela kursen genom att delta
aktivt i grupparbeten, seminarier och individuella uppgifter.

Kursens innehåll
Kursen behandlar utvecklingen av den europeiska integrationsprocessen över tid. Den
tar upp teoretiska traditioner för att förklara och förstå integrationsprocessen på ett
övergripande plan, liksom mer specifika policyprocesser inom den Europeiska Unionen
(EU). EU relateras till andra politiska enheter, såsom stater och mellanstatliga
institutioner, i syfte att belysa skillnader och likheter, och därmed det unika i EUprojektet. Kursen ger också en överblick av hur EU påverkar medlemsländerna. Kursen
behandlar även den roll som politiska partier och den allmänna opinionen spelar för
integrationsprocessen, både medlemsstatsnivå och europeisk nivå.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i samtliga
seminarier är obligatoriskt.

Kursens examination
Kurserna examineras genom aktivt deltagande i seminarier, obligatoriska
inlämningsuppgifter och ett avslutande kurspapper. Utöver ordinarie
examinationstillfälle anordnas två omprovstillfällen per kursomgång.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkända studier i statsvetenskap omfattande 1-60
högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen STVC70, Statsvetenskap: Europeisk integration
Gäller från H15
1501 Kurspapper, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

