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1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-03-07 (GU
2019/555) och senast reviderad 2021-02-04 (GU 2021/148). Den reviderade utbildningsplanen
gäller från och med 2021-08-30, 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 
 

2. Syfte 
Programmet vänder sig till personer med avlagd kandidatexamen och minst fem års
arbetslivserfarenhet inom europafrågor i bred bemärkelse, som vill få utökade och fördjupade
kunskaper och analytisk förmåga för sin professionella utveckling inom såväl offentlig som
privat verksamhet. Den pedagogiska utformningen av programmets kurser syftar till att
stimulera deltagarna att omsätta teoretiska moment i praktisk tillämpning. Ett nära samarbete
med studenternas arbetsplatser eftersträvas därför. 
Programmet är mång- och tvärvetenskapligt och huvudämnet europakunskap omfattar ett brett
spektrum av ämnesområden med historiska, politiska, ekonomiska, juridiska och sociala
aspekter. 
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3. Förkunskapskrav 
Behörig att antas till programmet är den som har: 

● avlagd kandidatexamen (180hp) eller motsvarande.
● minst 5 års dokumenterat heltidsarbete inom europafrågor i bred bemärkelse samt

pågående yrkesaktivitet inom detta område.
● lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande.

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. 
 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Filosofie magisterexamen med huvudområdet Europakunskap (Degree of
Master of Science (60 credits) with a major in European Studies). 
 

5. Mål 
Den som med godkänt resultat avslutat programmet får på begäran examensbevis för Filosofie
Magisterexamen med huvudområdet Europakunskap. (Degree of Master of Science (60 credits)
with a major in European Studies). 
 

6. Innehåll och upplägg 
Studenterna läser tre obligatoriska kärnkurser i europakunskap, en semi-valbar
fördjupningskurs i europakunskap, en obligatorisk metodkurs i europakunskap samt ett
avslutande obligatoriskt examensarbete i europakunskap. 
Programmet ges på halvfart, i huvudsak via nätbaserad distans. För mer information om
respektive kurs: se kursplaner. Studierna genomförs parallellt med fortsatt yrkesverksamhet. 
För mer information om respektive kurs, se kursplanerna. 
Se även bilaga. Per termin EMAES. 
 

7. Platsgaranti 
Studenter som antagits till programmet har generell platsgaranti till alla obligatoriska kurser
inom programmet, samt begränsad platsgaranti till de semi-valbara kurserna, under
förutsättning att de har slutfört kurser som ingår i förkunskapskravet. 
 

8. Övergångsbestämmelser 
Inga. 
 

9. Övrigt 
● Programmet ges på engelska.
● Masterprogrammets kvalitetsutvärderande verksamhet styrs av Programnämnden för
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Europakunskaps kvalitetsutvärderingsplan, som utvecklas i överensstämmelse med
tillämpbara delar av Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid
Göteborgs universitet.  
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Exekutivt Masterprogram i Europakunskap (EMAES) 

Termin 1 

Höst 

50% studietakt 

Metodkurs: 

EU4310 Forskningsmetoder i 

Europakunskap Modul 1 (5 hp) 

Kärnkurs: 

EU4110 Samarbete och konflikt i 

Europa: aktuell teocir och forskning 

(7,5 hp) 

och 

EU4310 Forskningsmetoder i 

Europakunskap Modul 2 (2,5 hp) 

Termin 2 

Vår 

50% studietakt 

Kärnkurs: 

EU4120 Europisk 

marknadsintegraion(7,5 hp) 

och 

EU4310 Forskningsmetoder i 

Europakunskap Modul 3 (2,5 hp) 

Semi-valbar fördjupningskurs: 

EU4210 Europeisk miljö- och 

energipolitik del 1 (2,5 hp) 

och 

EU4310 Forskningsmetoder i 

Europakunskap Modul 4 (2,5 hp) 

Eller 

Semi-valbar fördjupningskurs: 

EU4220 Den europeiska sociala 

dimensionen, del 1 (2,5 hp) 

och 

EU4310 Forskningsmetoder i 

Europakunskap Modul 4 (2,5 hp) 

Termin 3 

Höst 

50% studietakt 

Semi-valbar fördjupningskurs: 

EU4210 Europeisk miljö- och 

energipolitik del 2 (5 hp) 

Eller 

EU4220 Den europeiska sociala 

dimensionen, del 2 (5 hp) 

Kärnkurs: 

EU4130 EU som global aktör (7,5 hp) 

och  

EU4310 Forskningsmetoder i 

Europakunskap Modul 5 (2,5 hp) 

Termin 4 

Vår  

50% studietakt 

Uppsatskurs: EU4500 Examensarbete i Europakunskap (15 hp) 

* Forskningsmetoden ges parallellt med substanskursen under tre terminer. 


