
 

 

 

S2PSC 2017-09-14 

1 

 

 

 

 

 

S2PSC Masterprogrammet i Statsvetenskap, 120 högskolepoäng 
Master’s Programme in Political Science, 120 credits 

 

Avancerad nivå/Second cycle level 

 

1. Fastställande 

Utbildningsplanen fastställdes av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2011-11-29. 

Utbildningsplanen reviderades 2014-02-06, 2014-02-20, 2014-06-19, 2015-03-09 och 

2017-09-14 (dnr G2017/527). Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med hösten 

2018.  

 

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen 

Medverkande institutioner:  

Institutionen för globala studier 

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 

 

2. Syfte 
Programmet syftar till att ge avancerad kunskap och analytisk kompetens som är relevant för 

statsvetenskapen. Till studentens fördel är de valbara fördjupningskurserna utformade på grundval av 

starka forskningsområden vid institutionen. Programmet bygger på ett forskningsorienterat 

förhållningssätt som kräver läsning och diskussion av vetenskaplig litteratur, analys, självständigt 

skrivande samt muntlig presentation och diskussion kring egna och andras arbeten. Programmet lägger 

särskild vikt vid problemformulering och problemlösning, förmåga till metodval och tillämpning, kritisk 

bedömning, samt förmågan att producera högkvalitativa texter och rapporter i enlighet med akademiska 

principer. Programmet utrustar studenterna med de kunskaper och färdigheter som behövs för 

yrkeskarriärer inom politik och offentlig förvaltning, samt för forskarutbildning. 

 

 

3. Förkunskapskrav 

Behörig att antas till programmet är den som har: 

 En kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande. 

 Minst 60hp statsvetenskap (varav minst 30 hp fördjupningskurser) 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 Politices 

Masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap. (Degree of Master of Science in Political Science (120 

credits) with a major in Political Science).  
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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  

Efter avslutad utbildning skall studenten  

 

 Ha en fördjupad kunskap om centrala begreppen inom statsvetenskapen. 

 Ha en fördjupad kunskap om de viktigaste teorierna inom statsvetenskapen.  

 Ha en omfattande kunskap om de stora forskningsområdena inom statsvetenskapen.  

 

Färdighet och förmåga  

Efter avslutad utbildning skall studenten  

 

 Demonstrera en avancerad kapacitet för kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur. 

 Demonstrera en avancerad förmåga att självständigt producera texter i enlighet med akademiska 

principer, inklusive korrekt citeringsteknik och referenshantering. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Efter avslutad utbildning skall studenten 

 

 Demonstrera en fördjupad förmåga att betrakta politiska och samhälleliga problem ur olika 

perspektiv. 

 

6. Innehåll och upplägg  

Varje student läser en obligatorisk kärnkurs i statsvetenskap, två till tre valbara fördjupningskurser 

i statsvetenskap, en eller två metodkurser i statsvetenskap samt en sista obligatorisk masteruppsats 

i statsvetenskap. Utöver detta ingår möjligheten att göra praktik en hel eller halv termin. 

 

Programmet ges på helfart.  

 

För mer information om respektive kurs se kursplaner.  

 

Se programstruktur nedan. 
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Masterprogrammet i Statsvetenskap (MAPS) 

  

Termin 1 
Höst 

Kärnkurs:  
SK2121 Statsvetenskaplig analys (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 2 
Vår 

Fördjupningskurs: 
SK2212 The Quality of Government (15 
hp) 
eller 
SF2221 Global Säkerhet och Demokrati 
(15 hp) 
eller  
SF2222 Citizens, Politicians and the 
Media (15 hp) 

Fördjupningskurs: 
SK2221 Miljöpolitik och Institutioner (15 hp) 
eller 
SK2222 Varianter på Demokrati och 
Demokratisering (15 hp) 

Fördjupningskurs: 
SK2211 Demokratiers prestationsförmåga 
(15 hp) 
eller 
EU2210 Europeisk Miljö- och 
Energipolitik (15 hp) 
 
Eller 
 
SK2412 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) 
 
Eller 
 
SK2412 Praktik (15 hp) 

Eller SK2413 Praktik (30 hp)   Eller utbytesstudier (30 hp) 

Termin 4 
Vår 

Uppsatskurs: SK2532 Masteruppsats (30 hp) 

 

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 
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platsgaranti till de valbara kurserna inom programmet under samma förutsättningar som ovan nämnts.  

 

 

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 statsvetenskap (varav minst 30 hp fördjupningskurser) 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 Politices 

Masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap (Degree of Master of Science in Political Science 

(120 credits) with a major in Political Science) 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 14 hp kärnkurser, 29 hp fördjupningskurser, 18 hp 

metodkurser och skriver ett självständigt examensarbete på 30 hp.  

Förutom huvudområdet läser varje student 7-22 hp kärnkurser och 7 hp fördjupningskurser. 

Utöver detta ingår möjligheten att göra praktik 15 hp. 

 

Programmet ges på helfart.  

 

För mer information om respektive kurs: se kursplaner.  

 

Se programstruktur nedan. 
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Masterprogrammet i Statsvetenskap (MAPS) 
Double degree spåret med Konstanz universitet 

  

Termin 1 
Höst 
Konstanz 

Metodkurs:  
Research design I (9 hp) 
 
Och 
 
Kärnkurs: 
Basic seminar Comparative Politics 
and Policy Analysis (7 hp) 

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

Termin 2 
Vår 
Konstanz 

Metodkurs:  
Research design II (9 hp) 
 
Och 
 
Valbar fördjupningskurs inom ämnet 
Comparative Politics and Policy Analysis 
(7 hp) 

Valbar fördjupningskurs inom ämnet 
Comparative Politics and Policy Analysis 
(7 hp) 
 
Och 
 
Valbar fördjupningskurs i ett annat 
ämne* (7 hp) 

Termin 3 
Höst 
Göteborg 

Fördjupningskurs: 
SK2211 Demokratiers 
prestationsförmåga (15 hp) 

Kärnkurs: 
AG2120 International Administration 
and Policy (15 hp) 
 
Eller 
 
SK2412 Praktik (15 hp)** 

Termin 4 
Vår 
Göteborg 

Uppsatskurs: SK2532 Masteruppsats (30 hp)  

 

*Ämnena som inkluderas: International administration, Conflict management, European Integration, 

International relations, and Management and Public administration. 

**Double degree studenter kan max göra 15hp praktik totalt. 
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4. Övrigt 

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

ovan. 

 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. 

 För kurser som ges i Konstanz ansvarar Konstanz universitet för kvalitetsarbetet.  


