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1. Fastställande 
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2018-12-17 (G
2018/214) och senast reviderad 2023-01-26 (GU 2023/122). Den reviderade utbildningsplanen
gäller från och med 2023-08-28, höstterminen 2023. 
Ansvarig institution/motsvarande: Statsvetenskapliga institutionen 

Medverkande institution/er:
Inst för nationalekonomi med statistik
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Psykologiska institutionen 
 

2. Syfte 
Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Statsvetarprogrammet utbildar studenter i
att analysera makt, demokrati, politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska
nivåer. Utbildningen ger kvalificerade kunskaper till grund för en karriär som
samhällsanalytiker. Statsvetare jobbar ofta med utredningsarbete, samhällsgranskning
(journalistik, forskning) eller politisk påverkan inom offentliga eller privata organisationer och
företag. 
Efter avslutat statsvetarprogram har studenten behörighet att fortsätta sina studier på
avancerad nivå. 
 

3. Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet. 
Behörig att antas till programmet är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet.
Till termin 3 ska inriktning väljas. Inriktningarna har följande förkunskapskrav: 
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• Nationalekonomi: Grundläggande behörighet samt godkända betyg i Engelska B/6,
Matematik C/3b/3c och Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 eller motsvarande.

• Statistik: Grundläggande behörighet samt godkända betyg i Engelska B/6, Matematik
C/3b/3c och Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 eller motsvarande.

• Psykologi: Grundläggande behörighet.
• Sociologi: Grundläggande behörighet.
• Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundläggande behörighet.
• Statsvetenskap (med fokus på "Demokrati, makt och organisation" eller "Internationell

Politik"): Grundläggande behörighet
Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. 
 

4. Examen och huvudområde 
Utbildningen leder till Politices kandidatexamen med huvudområdet Statsvetenskap (Degree of
Bachelor of Science in Political Sciences with a major in Political Science). 
 

5. Mål 
Efter att ha avslutat programmet ska student även uppnå de mål som anges i aktuell examen i
Högskoleförordningen (SFS 1993:100, examensordningen, bilaga 2). 
  
 

Lokala mål 
Efter avslutad utbildning skall studenten 
 

Kunskap och förståelse 
• visa kunskap och förståelse om statsvetenskap som en vetenskaplig disciplin.
• ha goda kunskaper om centrala institutioner, aktörer och processer inom olika politiska

system, och på olika politiska nivåer.
• ha goda kunskaper om politisk-filosofiska idéer och om centrala skiljelinjer mellan olika

politiska ideologier.
• ha goda kunskaper om centrala begrepp och teorier inom statsvetenskapen, såsom makt,

stat och offentlig förvaltning, politiska system och institutioner, demokrati och
demokratiteori, val och väljarbeteende, globalisering och teorier om internationell politik.

• ha goda kunskaper om samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, såsom statistisk och
kvalitativ analys, intervjuteknik, textanalys samt få- och flerfallstudier.

 

Färdighet och förmåga 
• visa förmåga att genomföra uppgifter inom angivna tidsramar.
• visa förmåga att kommunicera i politiska och samhälleliga frågor i dialog med olika

grupper i samhället
• visa förmåga att kritiskt reflektera kring och diskutera statsvetenskapligt relevanta

företeelser och frågeställningar.
• visa god förmåga att analysera politik och politiska system i relation till opinionsmässiga,

ekonomiska, sociala och internationella sammanhang.
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• visa god förmåga att självständigt identifiera och formulera en statsvetenskaplig
problemställning

• visa god förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka information med
utgångspunkt i en statsvetenskaplig problemställning.

• visa god förmåga att självständigt med hjälp av adekvata metoder vetenskapligt undersöka
och analysera en statsvetenskaplig problemställning.

• visa god förmåga att kritiskt granska och reflektera kring politiska och samhälleliga
problemställningar

• visa god förmåga att sammanställa, presentera och i muntlig och skriftlig form försvara en
vetenskaplig uppsats

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• visa förmåga att i dialog med andra respektera och värdera olika perspektiv på politiska

och samhälleliga problemställningar
• visa förmåga till kritisk läsning av vetenskapliga texter
• visa förmåga till självständighet avseende olika vetenskapliga ämnen och teoretiska

traditioner
• visa förmåga att göra för statsvetenskapen relevanta bedömningar avseende vetenskapliga,

samhälleliga och etiska aspekter.
• visa insikt om kunskapens roll och betydelse i samhället, inklusive människors ansvar för

hur den används
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för att utveckla

sin kompetens
 

6. Innehåll och upplägg 
Första terminen läses kärnkurser i statsvetenskap. Andra terminen läses fördjupningskurser i
statsvetenskap. Termin tre och fyra läses kärn- och fördjupningskurser i en av programmets
inriktningar. Termin fem väljer studenten mellan valbara kurser, utbytesstudier och praktik.
Den sjätte och avslutande terminen läses metodkurs samt skrivs ett självständigt arbete
(examensarbete) i statsvetenskap. Studenten kan välja att byta plats på termin 5 och 6. 
Samtliga kurser i statsvetenskap, förutom de som ingår i det statsvetenskapliga inriktningsåret
"Demokrati, makt och organisation" eller "Internationell Politik", är obligatoriska. 
Programmet ges på helfart. 
För mer information om respektive kurs: se kursplaner. 
Se programstruktur nedan. 
Se även bilaga. Statsvetarprogrammet per termin fr H23. 
 

7. Platsgaranti 
Studenter som antagits till programmet har generell platsgaranti till alla obligatoriska kurser i
statsvetenskap under förutsättning att de 1) ansöker enligt angivna administrativa procedurer,
och 2) har slutfört kurser som ingår i förkunskapskravet. Studenten har även platsgaranti till en
av programmets inriktningar. Under programmets valbara termin (termin 5) har studenten
ingen platsgaranti till fristående kurser. 
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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.
• Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.
• För kurser som ingår i programmet men som inte avser statsvetenskap ansvarar respektive

ansvarig institution för kvalitetsarbetet.
• I syfte att skapa en sammanhållen programkänsla finns särskilda aktiviteter. Stor vikt läggs

vid karriäraktiviteter där vi uppmanar studenter att ta ansvar för sin egen karriär och
erbjuder bland annat föreläsningar, workshops, alumnträffar och seminarium inom fältet.
Utöver det ordnar vi även event av social karaktär.
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Statsvetarprogrammet (Svep) 

 

 
Termin 1 

Kärnkurs: 

SK1113 Institutioner och Aktörer i 

Demokratin (15 hp) 

Kärnkurser: 

SK1124 Politisk teori (7,5 hp)  

SK1125 Internationell politik (7,5 hp) 

 

 
Termin 2 

Fördjupningskurs: 

SK1214 Demokrati och 

demokratisering i ett jämförande 

perspektiv (15 hp) 

Fördjupningskurs: 

SK1223 Tematisk fördjupning (15 hp) 

eller 

SK1224 Miljöpolitiken villkor* (15 

hp) 

Termin 3 Kärnkurs(er) i inriktning** (30 hp) 

Termin 4 Fördjupningskurs(er) i inriktning** (30 hp) 

 

 

Termin 5 

*** 

Valbar termin**** (30 hp): 

Fristående, valbara kurser i Sverige 

eller 

Utbytesstudier 

eller 

SK1412/SK1411 Praktik (15/30 hp) 

Termin 6 

*** 

 

 

Metodkurs: 

SK1313 Metod inklusive 

uppsatssamordning (15 hp) 

 

Uppsatskurs:  

SK1523 Examensarbete i 

statsvetenskap (15 hp) 

* Ges endast på vårterminer. 

** Valbara inriktningar: Medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologi (inklusive 

socialpsykologi och kriminologi), Psykologi, Nationalekonomi, Statistik och Statsvetenskap. 

*** Studenten väljer själv ordningen på termin 5 och 6. 

**** Studenten väljer själv. Kraven är att studenten tar 30 godkända högskolepoäng i avslutade 

kurser. Vid fristående kurser i Sverige ges ingen platsgaranti. 
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