INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

IR1222

Global politisk ekonomi, 15 högskolepoäng

Global Political Economy, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för globala studier 2021-02-02 och senast
reviderad 2021-06-30. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2022-01-17,
vårterminen 2022.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för globala studier
Inplacering

Kursen ges som fördjupningskurs på grundnivå i kandidatprogrammet i Internationella
relationer. Kursen kan också erbjudas som fristående.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Kandidatprogrammet i internationella
relationer (S1INT), 2) Statsvetarprogrammet (S1STV) och 3) Kandidatprogrammet i
Globala studier (S1GLS)
Huvudområde

Fördjupning

Internationella relationer

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp genomgångna kärnkurser, varav 15 hp godkänd
kurs, inom internationella relationer. Alternativt godkänt 45 hp i ämnet statsvetenskap
eller globala studier.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• Beskriva den globala politiska ekonomins institutioner, utveckling och struktur.
• Redogöra för huvudsakliga teoretiska perspektiv inom global politisk ekonomi
Färdigheter och förmåga

• Använda relevanta begrepp och data för att förklara, identifiera och analysera
utvecklingsprocesser och konflikter i den globala politiska ekonomin
• Analysera och diskutera maktförhållanden och aktiviteter inom globala
institutioner
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Kritiskt reflektera över den samtida ekonomiska globala ordningen från olika
teoretiska perspektiv
• Diskutera och utvärdera olika utvecklingstendenser och framtida scenarier inom
den globala politiska ekonomin
Innehåll

Kursen introducerar nyckelbegrepp, teorier och trender i den globala politiska
ekonomin. Kursen placerar utvecklingen av teorier och frågor i fältet i ett historiskt
sammanhang, med särskild uppmärksamhet åt uppbyggnaden och utvecklingen av den
globala ordningen och de institutioner vilka bär upp global politisk ekonomisk
verksamhet.
Kursen introducerar studenterna till de huvudsakliga teoretiska traditionerna i studiet
av globala politisk ekonomi och ger en översikt över den ekonomisk-politiska historien
under 1900-talet med tonvikt på perioden efter andra världskriget. Avgörande dynamik
i den globala politiska ekonomin beskrivs, såsom handel, investeringar, arbetskraft,
produktion, beskattning och ekonomi. Kursen belyser konkurrerande perspektiv på
dessa ämnen, både från mer traditionella teoretiska ramverk och nyare, framväxande
tillvägagångssätt inom fältet, till exempel de som rör genus och miljö. Den
grundläggande begreppsmässiga och teoretiska översikten används för att kritiskt förstå
de villkor som gäller för den samtida globala ordningen, inklusive frågor som globala
och strukturella ekonomisk-politiska förhållanden, en jämförelse mellan olika nationella
ekonomisk-politiska modeller, global och regional styrning, orsaker till global
ojämlikhet och den globala ordningens framtid i ett framväxande multipolärt system.
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Former för undervisning

Undervisningen genomförs genom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.
Undervisningsspråk: engelska
Studenter som vill lämna in sina uppgifter på svenska kan göra det.
Former för bedömning

1. En salstentamen (6 hp)
2. Ett grupparbete som presenteras under ett obligatoriskt seminarium. Frånvaro på
seminariet kompletteras med en extra skriftlig uppgift.(3 hp)
3. En hemtentamen ska presenteras och diskuteras i form av ett
seminarium. Frånvaro på seminariet kompletteras med en extra skriftlig uppgift. (6
hp)
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
• För salstentamen tillämpas en tre-gradig betygsskala U / G / VG
• För grupparbetet tillämpas en två-gradig betygsskala U / G
• För hemexamen tillämpas en tre-gradig betygsskala U / G / VG
För att få betyget Godkänd (G) på hela kursen måste eleverna få godkänt (G) på alla
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nödvändiga uppgifter.
För att få betyget väl godkänd(VG) på hela kursen måste studenten få betyget väl
godkänd med (VG) på både salstentamen och avslutande hemtentamen och godkänd
(G) på övriga uppgifter.

Kursvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studerandes synpunkter på kursen systematiskt och
regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingarna i olika former ligger till
grund för kursens utformning.Resultatet 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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