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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-02-23 och
senast reviderad 2019-11-12 av Institutionen för globala studier. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2020-01-20, vårterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för globala studier
Inplacering

Kursen är en valbar kurs på avancerad nivå.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Master's Programme in European Studies
(S2EUS), 2) Master Programme in International Administration and Global
Governance (S2IAG) och 3) Master Programme in Global Studies (S2GLS)
Huvudområde

Fördjupning

Globala studier

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i kärnkurs om 15 högskolepoäng på avancerad nivå i globala studier.
Alternativt kandidatexamen inom humaniora, ekonomi eller samhällsvetenskap, eller
motsvarande kompetens.
Krav på språkkunskaper: Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett
internationellt erkänt språktest, till exempel TOEFL, IELTS, alternativt en
kandidatexamen från en utbildning med engelska som undervisningsspråk.
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Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för viktiga aktörer och institutionella, reglerande ramverk inom den
globala politiska ekonomin såväl som deras inverkan på nationell och lokal nivå;
Färdighet och förmåga
• identifiera och analysera de nuvarande globala utmaningarna och den
institutionella kapaciteten för global styrning;
• urskilja olika maktbegrepp;
• analysera den pågående transformationen av maktstrukturer på olika politiska
arenor;
• kritiskt diskutera grunderna för den nuvarande världsordningen, dess struktur och
ledarskap såväl som föresättningarna för strukturell förändring och alternativ.
Innehåll

Kursen behandlar samtida problem inom den internationella politiska ekonomin och
vad som krävs för global hållbar fred och utveckling. Den börjar med att lägga
grunderna för förståelsen av den globala politiska ekonomin genom en introduktion av
teorier och den historiska utvecklingen av den nuvarande internationella ordningen. En
central fråga är på vilket sätt den pågående fasen i globaliseringen har transformerat det
globala politiska och ekonomiska landskapet och hur denna process har påverkat
maktstrukturer och de politiska möjligheterna att hantera globala problem.
Kursen ger fördjupad kunskap om hur den globala ordningen genomgår
genomgripande förändringar i relation till globalisering och hur detta påverkar olika
globala aktörer, såsom stater, internationella institutioner, transnationella företag och
icke-statliga organisationer. Dessa aktörers intressen i relation till överhängande globala
problem, såsom fattigdom, skuld, global ojämlikhet och social marginalisering
analyseras såväl som strategier och metoder för att hantera sådana problem. Relationer
mellan dessa olika aktörer analyseras med avseende på hur de reagerar på sociala och
politiska konsekvenser av ekonomisk globalisering. Kursen behandlar också
förutsättningarna för USA:s fortsatta globala dominans och den potentiella betydelsen
av regionalisering och multiregionalt samarbete som en grund för alternativa
världsordningar.
Former för undervisning

Undervisningsspråk: engelska
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Former för bedömning

Examinationen består av fem obligatoriska seminarier, fyra skriftliga uppgifter, och en
avslutande hemtentamen. Den avslutande hemtentamen baseras på de kunskaper som
förvärvats i samband med de föregående skriftliga uppgifterna. Vid frånvaro från
obligatoriska moment tillkommer kompletteringsuppgifter.
Antalet examinationstillfällen på kursen kan av resursskäl begränsas till som minst 5
tillfällen för varje enskilt moment.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
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 VFU 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).
Seminarierna och de fyra skriftliga uppgifterna examineras med betygsskalan Godkänd
(G) eller Underkänd (U). Hemtentamen examineras med betygsskalan Väl godkänd
(VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För att få betyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga uppgifter.
För att få betyget Väl godkänd på kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd på
hemtentamen.
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
förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter som
ska påbörja kursen.
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