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1. Fastställande 
Utbildningsplanen fastställdes av Samhällsvetenskapliga fakulteten 2006-11-07. Utbildningsplanen 
reviderades 2008-10-06, 2011-10-05, 2012-08-16, 2017-06-22. Ändringen gäller från och med 2017-
08-28. 

 
Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen 

Medverkande institutioner:  
Institutionen för nationalekonomi med statistik 
Institutionen för historiska studier 
Institutionen för ekonomi och samhälle 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 
Företagsekonomiska institutionen 

 
2. Syfte 
Det övergripande syftet med programmet är att erbjuda studenterna en helhetlig förståelse av de olika 
samhällsprocesser och historiska händelseförlopp som formar Europa idag. Programmet har som mål 
att tillhandahålla tvärvetenskaplig förståelse av de viktigaste samtida tendenserna inom Europa – EUs 
utbyggnad och omvandling liksom Östeuropas sociala villkor – ur olika perspektiv: historiskt, 
politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Programmet erbjuder studenter kunskap och grundläggande 
färdigheter som behövs för både en yrkeskarriär och för akademisk forskning relaterad till euroepisk 
utveckling. Programmet tillhandahåller en övergripande kunskap om Europa, med möjlighet för 
studenterna att specialisera sig inom ramen för en av åtta discipliner: historia, ekonomisk historia, idé- 
och lärdomshistoria, kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi. 
  
Programmets pedagogiska grundidé ligger i skapandet av ett kritiskt förhållningssätt, fostrandet av 
självständigt tänkande samt viljan till ett undersökande förhållningssätt till kunskap. Alla kurser på 
programmet är nära kopplade till ny forskning, med speciell tyngd lagd på multidisciplinära 
akademiska studier om europeisk utveckling. Metodologiskt erbjuder programmet studenterna 
pedagogiska verktyg för att kunna identifiera, formulera och analysera relevanta human- och 
samhällsvetenskapliga frågor och material, samt att kunna kommunicera frågor som rör Europa och 
EU till olika grupper i samhället. 
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3. Förkunskapskrav 
Behörig att antas till programmet är den som har grundläggande behörighet samt uppfyller de särskilda 
behörighetskrav som är angivet för respektive profilämne nedan. 

1) Ekonomisk historia: Grundläggande behörighet. 

2) Företagsekonomi: Grundläggande behörighet samt godkända betyg i gymnasiekurserna Engelska 
B/6, Matematik C/3b/3c, Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 eller motsvarande (områdesbehörighet 
4/A4). 

3) Historia: Grundläggande behörighet samt godkända betyg i gymnasiekurserna Historia 
A/1b/1a1+1a2, Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 eller motsvarande (områdesbehörighet 1/A1). 

4) Idé- och lärdomshistoria: Grundläggande behörighet. 

5) Kulturgeografi: Grundläggande behörighet. 

6) Nationalekonomi: Grundläggande behörighet samt godkända betyg i gymnasiekurserna Engelska 
B/6, Matematik C/3b/3c, Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 eller motsvarande (områdesbehörighet 
4/A4). 

7) Sociologi: Grundläggande behörighet. 

8) Statsvetenskap: Grundläggande behörighet. 

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. 

 
4. Examen och huvudområde 
Den som med godkänt resultat avslutat programmet får på begäran examensbevis för Filosofie 
kandidatexamen med huvudområdet Europakunskap (Degree of Bachelor of Science with a major in 
European Studies). 

 
5. Mål 
Efter att ha avslutat programmet, ska student, utöver de mål som gäller för aktuell utbildningsnivå i 
Högskolelagen (SFS 1992:1434) samt aktuell examen i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, 
examensordningen, bilaga 2) ha uppnått följande mål: 

Kunskap och förståelse  
Efter avslutad utbildning skall studenten  
 

• visa kunskap och förståelse avseende olika politiska, sociala, kulturella och ekonomiska 
förhållanden och processer inom Europa, såväl i historien som i samtiden.  

• ha grundläggande kunskaper om och förståelse av mellanstatliga organisationer och 
institutioner i Europa, med särskild tyngdpunkt vid EU  

• ha kunskap om tillämpliga forskningsmetoder inom området och orientering om aktuella 
forskningsfrågor  

 
Färdighet och förmåga  
Efter avslutad utbildning skall studenten  
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• visa förmåga att kritiskt granska och reflektera kring förhållanden och utvecklingsprocesser i 
Europa  

• ha förmåga att själv identifiera, formulera och analysera samhälls- och humanvetenskapliga 
problem utifrån ett europeiskt perspektiv  

• ha förmåga att söka, samla och värdera relevant information avseende förhållanden och 
utvecklingsprocesser i Europa  

• ha färdighet i att inom givna tidsramar sammanställa, presentera och i muntlig och skriftlig 
form försvara sin vetenskapliga rapport  

• kunna kommunicera kring frågor som rör Europa och EU i dialog med olika grupper i 
samhället  

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Efter avslutad utbildning skall studenten 

 
• ha utvecklat sin förmåga till kritisk läsning av vetenskapliga texter  
• ha uppnått en självständig hållning till olika vetenskapliga ämnen och teoretiska traditioner  
• ha 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  
• kunna identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap  

 
 
6. Innehåll och upplägg 
Första terminen läses kärnkurser i Europakunskap. Termin två och tre läses kärn- och 
fördjupningskurser i ett av ovan nämnda profilämnen. Fjärde terminen läses fördjupningskurser i 
Europakunskap. Termin fem läses metodkurs samt skrivs ett självständigt arbete (examensarbete). Den 
sjätte och avslutande terminen väljer studenten mellan valbara kurser, utbytesstudier och praktik.  
 
Samtliga kurser på termin 1-5 är obligatoriska.  
 
Programmet ges på helfart.  
 
För mer information om respektive kurs: se kursplaner.  
 
Se programstruktur nedan. 
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Europaprogrammet (EP) 
  

Termin 1 
Kärnkurs:  
EU1110 Introduktion till 
Europakunskap (15 hp) 

Kärnkurs:  
EU1130 Modern Europeisk 
Integration I (15 hp) 

Termin 2 Kärnkurs(er) inom ditt profilämne* (30 hp) 

Termin 3 Fördjupningskurs(er) inom ditt profilämne* (30 hp) 

Termin 4 
Fördjupningskurs: 
EU1235 Modern Europeisk 
Integration II (15 hp) 

Fördjupningskurs: 
EU1240 Att leva i Europa (15 hp) 

Termin 5 
Metodkurs: 
EU1330 Forskningsmetod i 
Europakunskap (15 hp) 

Uppsatskurs: 
EU1540 Kandidatuppsats i 
Europakunskap (15 hp) 

Termin 6 

Valbar termin** (30 hp): 
Fristående, valbara kurser i Sverige 

eller 
Utbytesstudier 

eller 
EU1410 Praktik 

* Befintliga profilämnen: Sociologi, Nationalekonomi, Företagsekonomi, Ekonomisk Historia, Kulturgeografi, 
Idé- och lärdomshistoria, Historia och Statsvetenskap. Väljs vid ansökan till programmet. 
** Studenten väljer själv. Kravet är att studenten tar 30 godkända högskolepoäng i avslutade kurser. Vid 
fristående kurser i Sverige eller utbytesstudier ges ingen platsgaranti. Praktikkursen ger platsgaranti om 
studenten ordnat en godkänd praktikplats.  

7. Platsgaranti 
Studenter som antagits till programmet har generell platsgaranti till alla obligatoriska kurser inom 
programmet under förutsättning att de 1) ansöker enligt angivna administrativa procedurer, och 2) har 
slutfört kurser som ingår i förkunskapskravet. Studenter som antagits till programmet har ingen 
platsgaranti till de valbara kurserna på sjätte terminen.  

8. Övergångsbestämmelser 
Inga. 

9. Övrigt 

• Den valbara praktiken kan ske på annan plats än Göteborg.  
• Utgifter som är kopplade till den valbara praktiken skall betalas av studenten.  
• Programmets kvalitetsutvärderande verksamhet styrs av Programnämnden för Europakunskaps 

kvalitetsutvärderingsplan, som utvecklas i överensstämmelse med tillämpbara delar av Policy för 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.  

• För kurser som ingår i programmet men som inte avser europakunskap ansvarar respektive ansvarig 
institution för kvalitetsarbetet. 


