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SK1125

Internationell politik, 7,5 högskolepoäng

International Relations, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionen 2018-12-06 att gälla från
och med 2019-12-06, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen
Inplacering

Kursen är en obligatorisk kurs på första terminen på Statsvetarprogrammet och ges
även som fristående kurs. Kursen är också en valbar kurs inom Europaprogrammet och
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Kursen är en kärnkurs i statsvetenskap.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
(S1SML), 2) Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (S1SMI), 3) Europaprogrammet
(S1EUR) och 4) Statsvetarprogrammet (S1STV)
Huvudområde

Fördjupning

Statsvetenskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

• Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• beskriva grunddragen hos ledande teorier om internationell politik (IP)
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• beskriva huvuddragen hos några centrala organisationer och andra aktörer i
internationell politik
• beskriva huvuddragen hos det internationella systemet
• beskriva huvuddragen hos några centrala historiska förändringar i det
internationella systemet och dess aktörer
Färdigheter och förmåga

• tillämpa IP-teorier på aktuella internationella fenomen
• självständigt arbeta fram text i enlighet med god akademisk standard, inklusive
korrekt citationsteknik och referenshantering
• uttrycka sig muntligt och skriftligt på god och begriplig svenska
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• med hjälp av kursens teorier kritiskt granska internationella fenomen och
ställningstaganden
Innehåll

Kursen presenterar och diskuterar teorier om internationell politik. Dessa teorier
används dessutom för att välja ut, presentera, förstå och förklara historiska och aktuella
internationella fenomen (såsom krig), förlopp (såsom framväxten av mänskliga
rättigheter) och aktörer (såsom Förenta Nationerna). Kursen innehåller även moment
om att skriva akademiskt.

Former för undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
Kursen ges på svenska men litteratur och föreläsningar på engelska kan förekomma.
Former för bedömning

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga moment. Det finns två skriftliga
tentamina i internationell politik. Varje gång kursen ges finns möjlighet att skriva vid ett
ordinarie tillfälle per tentamina och ett omtentaminatillfälle per tenta.
Därtill kommer en obligatorisk seminarieövning, med tillhörande skriftlig inlämning.
Om studenten underkänns på den skriftliga inlämningen eller inte deltar aktivt på
seminariet krävs komplettering för godkänt betyg. För studenter som inte lämnar in
någon skriftlig inlämning eller inte kan närvara vid seminarietillfället finns ytterligare
examinationstillfällen.
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Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
Minst fem tillfällen ska erbjudas studenterna att genomgå prov för att få godkänt
resultat på en kurs eller del av en kurs (HF 6 kap 21 §).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska
studenten i garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle). Detta får inte strida mot HF 6 kap 21 §.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Seminarieuppgifterna betygsätts bara på skalan Underkänd eller Godkänd. För att få
betyget Godkänd på hela kursen (7,5 högskolepoäng) krävs att man har fått betyget
Godkänd på båda tentamina och på seminarieuppgifterna.
För att få betyget Väl Godkänd på kursen krävs att man har betyget Godkänd på
seminarieuppgiften och sammanlagt har betyget Väl Godkänd på de två tentamina.
Betyget på de två tentamina läggs ihop och det är de sammanlagda poängen som avgör
om man får Godkänd eller Väl Godkänd.
Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina
erfarenheter av synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Resultat och eventuella
förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde
värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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