EXAMENSBESKRIVNING

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap

Degree of Bachelor of Science with a major in European Studies

1. Fastställande
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap vid Göteborgs universitet är
fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2007-03-30, med ändring 2009-08-27, 201102-14 och 2013-09-19.

2. Krav för examen
Examensbevis för filosofie kandidatexamen i europakunskap kan utfärdas för den som uppfyller
examensordningens krav samt eventuella lokala mål eller föreskrifter enligt nedan.

2.1. Mål
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
-

visa kunskap och förståelse inom europakunskap, 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 europakunskap 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.

2.2 Lokala mål
För kandidatexamen skall studenten
-

-

-

visa kunskap och förståelse avseende olika politiska, sociala, kulturella och
ekonomiska förhållanden och processer inom Europa, såväl i historien som i
samtiden,
visa grundläggande kunskaper om och förståelse av mellanstatliga organisationer och institutioner i Europa, med särskild tyngdpunkt vid EU,
visa kunskap om tillämpliga forskningsmetoder inom området och orientering
om aktuella forskningsfrågor,
kunna kommunicera kring frågor som rör Europa och EU i dialog med olika
grupper i samhället,
visa förmåga att själv identifiera, formulera och analysera samhälls- och
humanvetenskapliga problem avseende förhållanden om utvecklingsprocesser
i Europa,
utvecklat sin förmåga till kritisk läsning av vetenskapliga texter,
uppnått en självständig hållning till olika vetenskapliga ämnen och teoretiska
traditioner,
visa insikt om betydelsen av kunskap om Europa och EU i samhället,
visa förmåga att göra bedömningar av EU ur olika samhälleliga och
vetenskapliga perspektiv,
kunna göra relevanta forskningsetiska bedömningar, och
kunna identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap.

2.3 Omfattning
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap uppnås efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng inom huvudområdet
europakunskap.

2.4 Självständigt arbete (examensarbete)
För filosofie kandidatexamen med huvudområdet euroapkunskap skall studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng
inom huvudområdet europakunskap.

2.5 Kurser inom huvudområdet
För filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap krävs kärnkurser i
huvudområdet om 30 högskolepoäng, fördjupningskurser i huvudområdet om 30 högskolepoäng,
en metodkurs om 15 högskolepoäng, ett självständigt arbete (examensarbete) om 15
högskolepoäng samt 90 högskolepoäng i andra kurser i enlighet med punkt 2.6.
I bilaga 1 anges samtliga kurser inom huvudområdet som kan ingå i examen.

2.6 Kurser förutom huvudområdet
För en filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap krävs kurser motsvarande
60 högskolepoäng något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, historia, idé- och
lärdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap, samt
motsvarande 30 högskolepoäng från valfria kurser eller praktik.

3. Övergångsregler
För att få examen enligt ändringarna i högskoleförordningen (SFS 2006:1053) krävs att minst en
av de kurser som skall ingå har fullgjorts efter den 1 juli 2007.
Se bilaga 2

Bilaga 1

Precisering av kurser inom examen med huvudområdet europakunskap
Examensmålen för en filosofie kandidatexamen med huvudområdet europakunskap uppnås
genom nedan angivna kurser eller motsvarande. Lärandemålen framgår av respektive kursplan.
Kärnkurser (30 högskolepoäng)
Obligatoriska
EU1110 - Introduktion till Europakunskap, 15 högskolepoäng
EU1130 - Modern europeisk integration 1, 15 högskolepoäng
Fördjupningskurser (30 högskolepoäng)
Obligatoriska
EU1235 - Modern europeisk integration 2, 15 högskolepoäng
EU1240 - Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj, 15 högskolepoäng
Metodkurs (15 högskolepoäng)
Obligatorisk
EU1330 - Forskningsmetod i Europakunskap, 15 högskolepoäng
Självständigt arbete (15 högskolepoäng)
Obligatorisk
EU1540 - Kandidatuppsats i Europakunskap, 15 högskolepoäng

För studenter som har påbörjat sina studier innan 1 juli 2011 kan kurser ersättas enligt följande:
EU1135 - Modern europeisk integration 1, 15 högskolepoäng
kan ersättas av
EU1120 - Europa efter andra världskriget, 15 högskolepoäng
För studenter som har påbörjat sina studier innan 1 juli 2012 kan kurser ersättas enligt följande:
EU1235 - Modern europeisk integration 2, 15 högskolepoäng
kan ersättas av
EU1230 - Institutioner för europeiskt samarbete, 15 högskolepoäng

Bilaga 2

Kurser förutom huvudområdet
Obligatoriska kurser förutom kurser inom huvudområdet europakunskap är kärnkurser och
fördjupningskurser motsvarande 60 hp i något av profilämnena: ekonomisk historia,
företagsekonomi, historia, idé- och lärdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi
eller statsvetenskap.
Övergångsregler avseende kurser i profilämnet fastslås av respektive ansvarig institution.
Därtill kommer 30 hp valfria kurser.

Bilaga 3

Övergångsregler
För studenter som har påbörjat sina studier innan 1 juli 2007 kan kurser ersättas enligt följande:
EU1110 - Introduktion till Europakunskap
EU1130 - Modern europeisk integration 1
kan tillsammans ersätta
EU0300 - Europakunskap: Grundkurs
EU1235 - Modern europeisk integration 2
EU1240 - Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj
kan tillsammans ersätta
EU2100 - Europakunskap: Fortsättningskurs

