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1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2018-10-24 (G
2018/616) och senast reviderad 2020-06-11 (GU 2020/1640). Den reviderade utbildningsplanen
gäller från och med 2020-10-01, höstterminen 2021. 
Ansvarig institution/motsvarande: Statsvetenskapliga institutionen 
Medverkande institution/er:
Inst för nationalekonomi med statistik
Juridiska institutionen
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Institutionen för historiska studier
Institutionen för ekonomi och samhälle
Företagsekonomiska institutionen 
Avdelningen för miljösystemanalys, Chalmers 
 

2. Syfte 
Det övergripande syftet med programmet är att tillhandahålla avancerad kunskap och analytisk
kompetens som är relevanta för olika aspekter av europeisk utveckling, med speciellt fokus på
utvidgning och ökande integration inom EU. Programmet är inter- och multidisciplinärt och
innefattar ett brett fält av ämnen inom europakunskap, bland annat juridiska, politiska, sociala
och kulturella aspekter av samtida europeisk utveckling och integration, liksom dess historiska
bakgrund. Programmet erbjuder studenter kunskap och färdigheter som behövs både för en
yrkeskarriär och för akademisk forskning som relaterar till europeisk utveckling. De europeiska
utvidgnings- och integrationsprocesserna innehåller inte bara aktiviteter på den övernationella
nivån, utan innebär också frågor om hur gamla och nya medlemsstater och deras medborgare
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påverkas av integrationsprocessen, samt hur olika aktörer (så som privata bolag,
lokala/regionala myndigheter, sociala rörelser) försöker påverka eller samarbeta med
Europeiska unionen. Programmet utrustar studenterna med the analytiska färdigheterna för att
utvärdera europeiska aktörer som är involverade i integrationsprocessen, implikationer av EU
policy, liksom verktygen för att utarbeta strategier för effektivt arbete på en europeisk arena. 
Programmets akademiska anda ligger i skapandet av ett kritiskt förhållningssätt, fostrandet av
självständigt tänkande samt viljan och förmågan att formulera originella frågor snarare än att
ge färdiga svar. Alla kurser på programmet är nära kopplade till ny forskning, med speciell
tyngd lagd på multidisciplinära akademiska studier om europeisk utveckling. Programmet
bygger metodologiskt på ett forskningsliknande lärande vilket implicerar tillgodogörandet av
forskningslitteratur, det egna skrivandet, problemlösande, muntlig presentation och
diskussioner i form av det akademiska seminariet. 
 

3. Förkunskapskrav 
Behörig att antas till programmet är den som har 
Samhällsvetenskaplig inriktning 
En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i samhällsvetenskapliga ämnen såsom
företagsekonomi, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, nationalekonomi, europastudier,
kulturgeografi, internationella relationer, journalistik, juridik, media och kommunikation,
offentlig förvaltning, psykologi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, eller motsvarande. 
eller 
 
En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i humanistiska ämnen såsom i kulturvetenskap,
historia, idéhistoria, filosofi, religion eller motsvarande. 
eller 
Läst motsvarande tre år (180 hp, motsvarande en kandidatexamen) vid juristprogrammet. 
 
Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B. 
 
Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. 
Humanistisk inriktning 
En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i humanistiska ämnen såsom kulturvetenskap,
historia, idéhistoria, filosofi, religion eller motsvarande. 
eller 
 
En kandidatexamen (180 hp) med 90 hp i kurser i samhällsvetenskapliga ämnen såsom
företagsekonomi, ekonomisk geografi, ekonomisk historia, nationalekonomi, europastudier,
kulturgeografi, internationella relationer, journalistik, juridik, media och kommunikation,
offentlig förvaltning, psykologi, sociologi, socialt arbete, statsvetenskap, eller motsvarande. 
eller 
En kandidatexamen i språk (180 hp) i kombination med kurser i 60 hp i ovan nämnda
humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. 
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eller 
Läst motsvarande tre år (180 hp, motsvarande en kandidatexamen) vid juristprogrammet. 
 
Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B. 
 
Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. 
 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Filosofie masterexamen med huvudområdet Europakunskap (Degree of
Master of Science (120 credits) with a major in European Studies). 
 

5. Mål 
Generella mål för masterexamen 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen ska studenten 

● visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

● visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
  
Färdighet och förmåga 
För masterexamen ska studenten 

● visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,

● visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera
detta arbete,

● visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt
klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

● visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för
att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen ska studenten 

● visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

● visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
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människors ansvar för hur den används, och
● visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin

kunskapsutveckling.
  
 

6. Innehåll och upplägg 
 

Inriktningar 
(KONZ) Double Degree-Konstanz

universitet
Double Degree Track with
Konstanz University

120 hp

(CHAP) Double Degree-University of
North Carolina och Chapel Hill

Double Degree-University of
North Carolina at Chapel Hill

120 hp

(HUMA) Humanistiska spåret Humanities Track 120 hp
(SOCI) Samhällsvetenskaplig inriktning Social Science Track 120 hp

Varje student läser tre obligatoriska kärnkurser i europakunskap, en semi-valbar
fördjupningskurs i europakunskap, en semi-valbar kurs i forskningsmetod i europakunskap
samt en avslutande obligatorisk masteruppsats i europakunskap. Utöver detta ingår valbara
kurser som tillåter studenterna att specialisera sig, vilket inkluderar möjligheten till att göra
praktik en hel eller halv termin. 
Programmet ges på helfart. 
För mer information om respektive kurs: se kursplaner. 
Se programstruktur nedan. 
Se även bilaga. MAES per termin 200529. 
 

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 semi-valbara och 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.
● Masterprogrammets kvalitetsutvärderande verksamhet styrs av Programnämnden för

Europakunskaps kvalitetsutvärderingsplan, som utvecklas i överensstämmelse med

(S2EUS) Master's Programme in  European Studies, 120 högskolepoäng / Master's Programme in  European
Studies, 120 credits
Avancerad nivå / Second cycle

4/5



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. 
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Masterprogrammet i Europakunskap – samhällsvetenskaplig inriktning (MAES) 
 

 

 
Termin 1 
Höst 

 

Kärnkurs: 
EU2112 Europeiskt kulturarv 
och identitet (10 hp) 

Kärnkurs: 
EU2113 Europeisk integration: 
aktuell forskning och teori 
(10 hp) 

 

Kärnkurs: 
EU2122 Integrering av 
europeiska marknader (10 hp) 

 

 

 

 

 
Termin 2 
Vår 

 

 
Valbar kurs inom en samhällsvetenskaplig 
disciplin i Sverige eller utomlands* (15 hp) 
eller 
EU2430 Praktik (15 hp) 

 

 

Valbar kurs inom en samhällsvetenskaplig disciplin 
i Sverige eller utomlands* (15 hp) 

eller 
EU2430 Praktik (15 hp) 

 
 

 

 Eller EU2420 Praktik (30 hp)  

eller 
Valbar kurs inom en samhällsvetenskaplig disciplin i Sverige eller utomlands* (30 hp) 

  

 
Semi-valbar fördjupningskurs: 

 

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) 

 EU2220 Ett socialt Europa (15 hp) 
 eller 
 EU2210 Europeisk miljö- och energipolitik 

(15 hp) 
eller 

Termin 3 EU2215 Europa i världen (15 hp) 
Höst eller 

 EU2131 Central- och Östeuropa: helt 
 europeiskt eller den europeiske andre? (15 hp) 
  

  

Termin 4 
Vår 

Uppsatskurs: EU2500 Examensarbete i Europakunskap (30 hp) 

* Studenterna kan välja valbara kurser från en lista (se examensbeskrivningen). Undantag ska ha skriftligt 

godkännande från studierektor.



Masterprogrammet i Europakunskap – humanistisk inriktning (HMAES) 

     

 
Termin 1 
Höst 

Kärnkurs: 
EU2112 Europeiskt 
kulturarv och identitet 
(10 hp) 

 

Kärnkurs: 
EU2114 Europeiska gränsland 
(10 hp) 

Kärnkurs: 
EU2123 Politiska och offentliga 
sfärer och rum i europeisk 
historia och kultur (10 hp) 

 

 

 
 
Termin 2 
Vår 

 
Valbar kurs inom en humanistisk disciplin i Sverige 
eller utomlands* (15 hp) 
eller 

EU2430 Praktik (15 hp) 

 

Valbar kurs inom en humanistisk disciplin i Sverige 
eller utomlands* (15 hp) 

eller 
EU2430 Praktik (15 hp) 

Eller EU2420 Praktik (30 hp)  

eller 
Valbar kurs inom en humanistisk disciplin i Sverige eller utomlands* (30 hp) 

 

 

 

 

 
 

Termin 3 
Höst 

 

 
Semi-valbar fördjupningskurs: 
EU2220 Ett socialt Europa (15 hp) 
eller 
EU2210 Europeisk miljö- och energipolitik 
(15 hp) 

eller 
EU2215 Europa i världen (15 hp) 
eller 
EU2131 Central- och Östeuropa: helt 
europeiskt eller den europeiske andre? (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: EU2500 Examensarbete i Europakunskap (30 hp) 

 

*Studenterna kan välja valbara kurser från en lista (se examensbeskrivningen). Undantag ska ha skriftligt 

godkännande från studierektor. 

 



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 (180hp) med minst 90hp i på varandra byggande kurser inom en och 

samma samhällsvetenskapliga disciplin eller motsvarande. Studenter vid juristprogrammet är 

också behöriga att söka till programmet efter tre års studier (180 hp, motsvarande en 

kandidatexamen). 

 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 Europakunskap (Degree of Master of Science (120 hec) with a 

major in European Studies) 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. 

 

Masterprogrammet består av tre obligatoriska och en valbar kärnkurs i europakunskap, en 

semi-valbar och två valbara fördjupningskurser i europakunskap och två obligatoriska 

metodkurser. Utöver detta ingår två valbara kurser utanför huvudområdet europakunskap. 

Programmet avslutas med en obligatorisk masteruppsats i europakunskap. 

 

Programmet ges på helfart. 

 

För mer information om respektive kurs: se kursplaner. 

Se programstruktur nedan. 



 
Masterprogrammet i Europakunskap (MAES) 

Double degree spåret med Konstanz universitet 

 

 

 

 

 
Termin 1 
Höst 
Konstanz 

 
 

Metodkurs: 
Research design I (9 hp) 
och 
Kärnkurs: 
Basic seminar International Relations and 
European Integration (7 hp) 

Kärnkurs: 
Basic seminar International Administration 
and Conflict Management (7 hp) 

eller 
Basic seminar Comparative Politics and 
Policy Analysis (7 hp) 
och 
Valbar kärnkurs inom ämnet International 
Relations and European Integration (7 hp) 

 

 
Termin 2 
Vår 
Konstanz 

Metodkurs: 
Research design II (9 hp) 
och 
Valbar fördjupningskurs inom ämnet 
International Relations and European 
Integration (7 hp) 

Valbar fördjupningskurs inom ämnet 
International Relations and European 
Integration (7 hp) 
och 
Valbar fördjupningskurs i ett annat ämne* (7 hp) 

 

 

 

 
Termin 3 
Höst 
Göteborg 

Semi-valbar fördjupningskurs: 
EU2220 Ett socialt Europa (15 hp) 
eller 

EU2210 Europeisk miljö- och energipolitik 
(15 hp) 
eller 
EU2215 Europa i Världen (15 hp) 
eller 
EU2131 Central- och Östeuropa: helt 
europeiskt eller den europeiske andre? 
(15 hp) 

 

 
 
Kärnkurser: 
EU2121 Europeisk integration: aktuell 
forskning och teori - andra halvan (5 hp) 
och 
EU2122 Integrering av europeiska 
marknader (10 hp) 

Termin 4 
Vår 
Göteborg 

 
Uppsatskurs: EU2500 Examensarbete i Europakunskap (30 hp) 

*Ämnen som inkluderas: Comparative Politics, Policy analysis, International administration, Conflict 

management, and Management and Public administration. 

 

 

4. Övrigt 

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

ovan. 

 Programmet ges på engelska. 

 Masterprogrammets 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. 

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



Appendix 3. Alternativ utbildningsplan för Double Degree spåret i samarbete med University of 

North Carolina at Chapel Hill 

 

1. Förkunskapskrav 

Behörig att antas till programmet är den som har: 

 En kandidatexamen (180hp) med minst 90hp i på varandra byggande kurser inom en och 

samma samhällsvetenskapliga disciplin eller motsvarande. Studenter vid juristprogrammet är 

också behöriga att söka till programmet efter tre års studier (180 hp, motsvarande en 

kandidatexamen). 

 Lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. 

 Uppfyllda behörighetskrav för TAM II på Center of European Studies vid University of North 

Carolina at Chapel Hill (se htpp://europe.unc.edu/transatlanticmasters). 

 

Studenter som antas till double degree studier via University of North Carolina at Chapel Hill 

uppfyller kraven på god engelsk förmåga vid Göteborgs universitet efter att ha slutfört det första 

året i Chapel Hill. 

 

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 Europakunskap (Degree of Master of Science (120 hec) with a 

major in European Studies) från Göteborgs universitet och en Master i Statsvetenskap (Master’s 

degree in Political Science) från University of North Carolina at Chapel Hill. 

 
3. Innehåll och upplägg 

Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Center of European Studies vid 

University of North Carolina at Chapel Hill har kommit överens om ett Double Degree samarbete på 

mastersnivå. Det första studieåret är förlagt i Chapel Hill och det andra studieåret är förlagt i 

Göteborg, i enlighet med utbildningsplanen och kursplaner hos respektive parter. 

 

Masterprogrammet består av sex obligatoriska kärnkurser i europakunskap, en semi-valbar 

fördjupningskurs i europakunskap och två obligatoriska metodkurser. Utöver detta ingår tre 

valbara kurser. Programmet avslutas med en obligatorisk masteruppsats i europakunskap. 

 
Programmet ges på helfart. 

 

För mer information om respektive kurs: se kursplaner. 

Se programstruktur nedan. 



Masterprogrammet i Europakunskap (MAES) 
Double degree spåret med University of North Carolina at Chapel Hill 

 

 

 

 
Termin 1 
Höst 
Chapel 
Hill 

 

Kärnkurser: 
Poli745 Varieties of Democratic Capitalism in 
Europe and North America (7 hp) 

och 
Poli733 European Integration: Theories, 
Institutions and Decision-Making Processes 
(7 hp) 

och 
Poli882 US-EU Lecture Series (3 hp) 

 

 

 
Valbar kurs (7 hp) 
och 
Metodkurs: 
Poli788 Statistics and Data Analysis (7 hp) 

 
Termin 2 
Vår 
Chapel 
Hill 

Valbara kurser: 
Exv.: 
Poli432 Comparative Tolerance* (7 hp) 
och 
Poli630 Political Contestation* (8 hp) 

Kärnkurs: 
Poli490 EU Today (7 hp) 
och 

Metodkurs: 
Poli890 Statistics Sequence (8 hp) 

 

 

 

 

Termin 3 
Höst 
Göteborg 

 
Semi-valbar fördjupningskurs: 
EU2220 Ett socialt Europa (15 hp) 
eller 
EU2210 Europeisk miljö- och energipolitik (15 
hp) 

eller 
EU2215 Europa i Världen (15 hp) 
eller 
EU2131 Central- och Östeuropa: helt europeiskt 
eller den europeiske andre? (15 hp) 

 

 
 

Kärnkurser: 

 
EU2121 Europeisk integration: aktuell 
forskning och teori - andra halvan (5 hp) 
och 
EU2122 Integrering av europeiska 

marknader (10 hp) 

Termin 4 
Vår 
Göteborg 

 
Uppsatskurs: EU2500 Examensarbete i Europakunskap (30 hp) 

*Valbara men starkt rekommenderade. 

 
 

4. Övrigt 

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

ovan. 

 Programmet ges på engelska. 

 Masterprogrammets 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. 

 För kurser som ges i Chapel Hill ansvarar University of North Carolina at Chapel Hill 

för kvalitetsarbetet. 


