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EU2411 Omskapa Europa: ett mellanstatligt samarbete, 7,5
högskolepoäng
Rebuilding Europe: A Cross-Country Collaboration, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionen 2018-12-06 att gälla från
och med 2019-09-02, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen
Inplacering

Kursen är en kärnkurs i europastudier på avancerad nivå som ges som fristående kurs.
Kursen ges även för utbytesstudenter.
Huvudområde

Fördjupning

Europakunskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen 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).
Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• Visa på kunskap om de institutionella relationerna i den Europeiska unionen med
hänsyn till principer som ibland konkurrerar, såsom demokrati, effektivitet och
insyn.
• Visa på förståelse för maktbalansen på nationell, regional och europeiska nivåer.
Färdigheter och förmåga

• Samarbeta med studenter vid ett annat Center för Europa studier utomlands.
• Självständigt arbeta fram text i enlighet med god akademisk standard, inklusive
korrekt citationsteknik och referenshantering.
• Uttrycka sig muntligt och skriftligt på god och begriplig engelska.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Visa på en grundlig förståelse av frågor som är centrala för dagens Europa, så som
EU:s ekonomiska styrning och skattekoordinering, migration, extern säkerhet och
när området samt förmågan att kritiskt reflektera över sådana ämnen.
Innehåll

Kursen är ett partnerskap mellan olika campus med anslutande studenter och
professorer från tre europeiska universitet: Göteborgs universitet, Charles University i
Prag och Sciences Po, Paris. Varje år arbetar studenter från de tre universiteten för att
utveckla ett gemensamt förslag för att hantera utmaningar som dagens europeisk
ledning står inför. Projektet ger studenterna möjligheten att kreativt reflektera över de
olika institutionella relationerna i den Europeiska unionen och att ibland konkurrerar
principerna, såsom demokrati, effektivitet, insyn och maktbalans på nationell, regional
och europeisk nivå. Kursen syftar dessutom till att skapa en möjlighet att arbeta med
studenter vid ett utländskt Center för europastudier.

Former för undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier, varav en del sker on campus
och en del online.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Studenterna bedöms utifrån resultatet på de muntliga och skriftliga uppgifterna.
Grupp plattformer Studenterna ska lämna in två kortare PM vid olika stadier av
förhandlingsprocessen. Varje PM ger 3 hp, totalt 6 hp.
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Muntlig presentation Studenterna ska göra en muntlig presentation. Den muntliga
presentationen bedöms med U/G och ger 1,5 hp.
Komplettering av examinerad studentprestation medges. Om studenten inte lämnar in
komplettering inom utsatt tid ska studenten underkännas på examinationsuppgiften.
Student som inte kunnat närvara vid ett obligatoriskt moment kan göra en alternativ
uppgift. Uppgiftens exakta utformning anges i kursguiden.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
Minst fem tillfällen ska erbjudas studenterna att genomgå prov för att få godkänt
resultat på en kurs eller del av en kurs (HF 6 kap 21 §).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. Detta får inte strida mot HF 6 kap 21 §.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att få betyget Godkänd ska en student uppfylla samtliga kursmål och att samtliga
uppgifter är godkända.
För att få Väl Godkänt (VG) på hel kursen krävs betyget VG på båda PM:n.
För att få betyget Väl Godkänd ska studenten även visa en mycket god förmåga att
koppla teoretiska analyser till praktiska resultat, en god och självständig analytisk
förmåga samt att de skriftliga uppgifter uppfyller god akademisk standard vad gäller
struktur och språk.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina
erfarenheter av synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Resultat och eventuella
förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde
värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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