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S2IAG Masterprogrammet i Internationell Administration och 
Global Samhällsstyrning, 120 högskolepoäng 
Master’s Programme in International Administration and Global Governance, 120 credits 
 
Avancerad nivå/Second cycle level 

	

1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakulteten 2008-09-24, 2008-10-27 och 2009-
04-06, och gäller från och med hösten 2009. 

Utbildningsplanen har reviderats vid följande tillfällen: 2010-08-23 (dnr G 217 4305/08, gäller från och 
med hösten 2010), 2010-12-10 (gäller från och med hösten 2011), 2014-02-06 (dnr G 2013/577) och 
2014-02-20 (dnr G 2013/577 gäller från och med hösten 2014), 2015-05-11 (dnr G 2015/233 gäller från 
och hösten 2015), 2016-10-04 (G 2016/445 gäller från och med hösten 2017) och senast 2017-09-14 (dnr 
G 2017/528 gäller från och med hösten 2018). 

 

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen 

Medverkande institutioner:  
Institutionen för nationalekonomi med statistik 
Institutionen för globala studier 
 
2. Syfte 
Det övergripande syftet med programmet är att ge fördjupade kunskaper och analytisk förmåga som är 
relevanta för internationell administration och global samhällsstyrning. Området är tvärvetenskapligt som 
syftar till att förstå den nutida och historiska utvecklingen av internationella frågor och policys, samt de 
komplexa sambanden mellan inhemska och internationella, mellanstatliga och icke-statliga aktörer. 
Programmet ger studenterna de kunskaper och färdigheter som behövs för både yrkeslivet och för 
forskarutbildning med anknytning till internationell administration och global samhällsstyrning. 

Internationell administration täcker både verksamhet inom internationella organisationer samt lokal eller 
nationell samhällsstyrning och organisationer som syftar till att påverka eller samarbeta med 
internationella organisationer. Forskningen visar att arbete i internationell förvaltning och i internationella 
organisationer skiljer sig väsentligt från den nationella förvaltning och inhemska organisationer och 
kräver färdigheter och kunskaper som inte tillhandahålls av befintliga utbildningsprogram. Programmet 
utforskar uppbyggnaden av det internationella systemet och utrustar studenterna med analytisk förmåga 
att bedöma internationella, men också lokala konsekvenser av internationell politik, samt att formulera 
strategier för att arbeta effektivt på den internationella arenan. 

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
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Särskild tonvikt läggs på självständigt arbetssätt, att kritiskt bedöma forskning samt förmågan att lösa 
problem. 

 

3. Förkunskapskrav 
Behörig att antas till programmet är den som har: 

• En kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande. 
• Minst 60hp i ett eller flera samhällsvetenskapliga ämnen eller motsvarande. 
• Lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. 

 
Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.  
 
4. Examen och huvudområde  
Den som med godkänt resultat avslutat programmet får på begäran examensbevis för Filosofie 
masterexamen med huvudområdet internationell administration och global samhällsstyrning	(Degree of 
Master of Science (120 credits) with a major in International Administration and Global Governance).	
 
5. Mål 
Efter att ha avslutat programmet, ska studenten, 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  
 

• Fördjupad kunskap om de viktigaste frågorna som behandlas på internationell nivå och en 
förståelse för hur dessa frågor relaterar till varandra. 

 
Färdighet och förmåga  
 

• På en fördjupad nivå värdera och tillämpa insikter och resultat från ett brett spektrum av 
akademiska discipliner för att analytiskt belysa politiska och samhälleliga frågor av internationell 
betydelse.  

• På en fördjupad nivå arbeta fram text i enlighet med god akademisk standard inklusive korrekt 
citeringsteknik och referenshantering. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
 

• En fördjupad förmåga att närma sig internationella frågeställningar och forskningsämnen med ett öppet sinne 
och respekt för åsikter och synsätt i en heterogen studentgrupp. 

• En fördjupad förmåga att visa på de nödvändiga etiska normerna i det egna arbetet 
• En fördjupad förmåga att utvärdera fördelarna med teorier och hypoteser genom att opartiskt använda 

etablerade vetenskapliga metoder och att visa sitt arbete och sina källor på ett öppet sätt. 
• En fördjupad förmåga att kritiskt bedöma slutsatserna av andras upptäckter lika väl som sina egna 

begränsningar i de metoder som används för att komma till sådana slutsatser. 
 
6. Innehåll och upplägg  
Varje student läser 30 hp obligatoriska kärnkurser, 15-30 hp semi-valbara fördjupningskurser, 15 
hp semi-valbar metodkurs samt 30 hp obligatorisk masteruppsats i huvudämnet. Utöver detta ingår 
möjligheten till ytterligare 0-30 hp valbara kurser alternativt 0-30 hp praktik. 
 
Programmet ges på helfart.  
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För mer information om respektive kurs se kursplaner.  
 
Se programstruktur nedan. 
 

*Studenten måste läsa minst en semi-valbar fördjupningskurs under programmet.  
**Studenten väljer från en lista (se examensbeskrivningen). Undantag kräver skriftligt 
godkännande från studierektor.  
***Studenten kan göra 15 hp praktik under antingen termin 2 eller 3, eller 30 hp praktik under 
termin 2, men inte båda. Studenten kan också välja att inte göra praktik.   
 
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 begränsad 
platsgaranti till de valbara kurserna inom programmet under samma förutsättningar som ovan nämnts.  

Masterprogrammet i Internationell Administration och Global Samhällsstyrning (IAGG) 
  

Termin 1 
Höst 

Kärnkurs:  
AG2110 Theoretical and Historical 
Perspectives on Global Governance (15 hp) 

Kärnkurs:  
AG2120 International Administration and 
Policy (15 hp) 

Termin 2 
Vår 

Semi-valbar fördjupningskurs*: 
SK2212 The Quality of Government* (15 hp) 
eller 
SF2221 Global Säkerhet och Demokrati (15 
hp) 
 
Eller  
 
AG2440 Praktik*** (15 hp) 

Valbar kurs** 
 
Eller 
 
AG2440 Praktik*** (15 hp) 

Eller AG2450 Praktik (30 hp)***  Eller utbytesstudier (30 hp) 

Termin 3 
Höst 

Semi-valbar fördjupningskurs*: 
SK2211 Demokratiers prestationsförmåga* (15 
hp) 
eller 
EU2210 Europeisk miljö- och energipolitik* 
(15 hp) 
eller 
EU2215 Europa i världen* (15 hp) 
 
Eller 
 
Valbar kurs** 
 
Eller 
 
AG2440 Praktik*** (15 hp) 

Metodkurs:  
SF2323 Tillämpade kvalitativa 
forskningsmetoder, problem och design (15 
hp) 
eller 
SF2322 Tillämpade Kvalitativa 
Forskningsmetoder (15 hp) 
eller 
SF2324 Introduktion till tillämpad 
forskningsdesign och kvantitativa 
forskningsmetoder för samhällsvetare (15 hp) 
eller 
SF2321 Tillämpad statistisk analys (15 hp) 

Termin 4 
Vår Uppsatskurs: AG2500 Master’s Thesis for IAGG (30 hp) 
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8. Övergångsbestämmelser 
Inga. 
 
9. Övrigt 

• Programmet ges på engelska.  
• Den valbara praktiken kan ske på annan plats än Göteborg.  
• Utgifter som är kopplade till den valbara praktiken skall betalas av studenten.  
• Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för kvalitetssäkring och 

kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 
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Appendix 1. Alternativ utbildningsplan för Double Degree spåret i samarbete med Konstanz 
universitet 
 
1. Förkunskapskrav 
Behörig att antas till programmet är den som har: 

• En kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande. 
• Minst 60hp i ett eller flera samhällsvetenskapliga ämnen eller motsvarande. 
• Lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. 

 
Studenter som antas till double degree via Konstanz universitet uppfyller kraven på god engelsk 
förmåga vid Göteborgs universitet efter att ha slutfört det första året i Konstanz.   
 
Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.  
 
2. Examen och huvudområde 
Den som med godkänt resultat avslutat programmet får på begäran examensbevis för Filosofie 
masterexamen med huvudområdet internationell administration och global samhällsstyrning	(Degree 
of Master of Science (120 credits) with a major in International Administration and Global 
Governance) från Göteborgs universitet och en Master i Politik och Offentlig Förvaltning (Master of 
Arts in Politics and Public Administration) från Konstanz universitet.  
 
3. Innehåll och upplägg 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Institutionen för politik och offentlig 
administration vid Konstanz universitet har kommit överens om ett Double Degree samarbete på 
mastersnivå. Det första studieåret är förlagt i Konstanz och det andra studieåret är förlagt i Göteborg, 
i enlighet med utbildningsplanen och kursplaner hos respektive parter. 

Inom huvudområdet läser varje student 37 hp obligatoriska kärnkurser, 7 hp valbara 
kärnkurser, 14 hp valbara fördjupningskurser, 18 hp obligatoriska metodkurser och 30 hp 
obligatorisk masteruppsats. Förutom huvudområdet läser varje student 7 hp valbara kärnkurser 
och 7 hp valbara fördjupningskurser.  
 
Programmet ges på helfart.  
 
För mer information om respektive kurs: se kursplaner.  
 
Se programstruktur nedan. 
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Masterprogrammet i Internationell Administration och Global Samhällsstyrning (IAGG) 
Double degree spåret med Konstanz universitet 

  

Termin 1 
Höst 
Konstanz 

Metodkurs:  
Research design I (9 hp) 
 
Och 
 
Kärnkurs: 
Basic seminar International 
Administration and Conflict 
Management (7 hp) 

Kärnkurs:  
Basic seminar Comparative Politics and 
Policy Analysis (7 hp) 
eller 
Basic seminar International Relations and 
European Integration (7 hp) 
 
Och 
 
Valbar kärnkurs inom ämnet International 
Administration and Conflict management (7 hp) 

Termin 2 
Vår 
Konstanz 

Metodkurs:  
Research design II (9 hp) 
 
Och 
 
Valbar fördjupningskurs inom ämnet 
International Administration and Conflict 
management (7 hp) 

Valbar fördjupningskurs inom ämnet International 
Administration and Conflict management (7 hp) 
 
Och 
 
Valbar fördjupningskurs från annat ämne* (7 hp) 

Temin 3 
Höst 
Göteborg 

Kärnkurs:  
AG2110 Theoretical and Historical 
Perspectives on Global Governance (15 
hp) 

Kärnkurs:  
AG2120 International Administration and 
Policy (15 hp) 

Termin 4 
Vår 
Göteborg 

Uppsatskurs: AG2500 Master’s Thesis for IAGG (30 hp) 

*Ämnena som inkluderas: Comparative Politics, Policy analysis, European Integration, International 
relations och Management and Public administration. 

 
4. Övrigt 

• Vad gäller syfte, mål och platsgaranti gäller samma som i ordinarie utbildningsplan 
ovan. 

• Programmet ges på engelska.  
• Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för kvalitetssäkring och 

kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 
• För kurser som ges i Konstanz ansvarar Konstanz universitet för kvalitetsarbetet.  


