Samhällsvetenskapliga fakulteten

STVA03, Statsvetenskap: Internationell politik, 7,5
högskolepoäng
Political Science: International Politics, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2012-04-12 att
gälla från och med 2012-05-03, höstterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen utgör en del av första terminens studier i huvudområdet statsvetenskap.
Kursen kan läsas som fristående kurs. Kursen ges på svenska och är nätbaserad.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Statsvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten

Kunskap och förståelse
visa grundläggande kunskaper om innebörden av internationell politik och förståelse
för dess gränser, aktörer, strukturer och processer.
visa kunskap om centrala frågeställningar, samt grundläggande metoder och tekniker
inom studiet av internationell politik.

Färdighet och förmåga
visa förmåga att välja och använda relevanta redskap för att lösa tillhandahållna
analytiska problem.
visa förmåga att sammanställa och förmedla resultat av en inlärningsprocess i skriftlig
form inom givna tids- och utrymmesramar.
visa förmåga att utföra grundläggande informationssökningar samt ha kännedom om
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enkel referenshantering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att ansvara för, och planera, sin egen arbets- och inlärningsprocess.
visa förmåga att samarbeta med andra i syfte att realisera gemensamma mål.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att ge en introduktion till studiet av internationell politik. Kursen
introducerar den statsvetenskapliga teoribildningen kring problemet med ordning,
konflikt och samarbete på det internationella planet. Diskussionen koncentreras till tre
olika analysnivåer: (1) systemet som helhet, (2) internationellpolitiska aktörer samt (3)
interaktion mellan två eller flera aktörer. På systemnivå behandlas sådant som
internationell säkerhet, internationell politisk ekonomi och relationerna mellan Nord
och Syd. På aktörsnivå studeras olika processer och egenskaper som bidrar till att
forma enskilda aktörers politik gentemot omvärlden. På interaktionsnivå studeras den
dynamik som utvecklas i relationerna mellan aktörerna, t ex vad gäller internationella
konflikter eller olika typer av samarbetsprocesser.

Kursens genomförande
Kursen är nätbaserad.

Kursens examination
Examinationen sker dels i form av arbetsuppgifter under kursens gång, dels genom
skriftligt prov vid slutet av kursen. I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen:
ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov.
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.
Betyget på hel kurs bestäms genom en sammanvägning av betygen på de delkurser
som ingår i kursen. Betygen A-E omvandlas till numeriska värden som divideras med
antalet delkurser och avrundas enligt matematiska principer.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet
6/A6)

Övrigt
Kursen ersätter STVB03, Statsvetenskap: Internationell politik, 7,5 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen STVA03, Statsvetenskap: Internationell politik
Gäller från H12
1201 Internationell politik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1202 Rollspel, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1203 Artikelanalys, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1204 Recension, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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