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Samhällsvetenskapliga fakulteten

A. Utbildningsplan för politices kandidatprogrammet
(Bachelor’s Programme in Political Science, Economics
and Human Geography)
Omfattning: 180 högskolepoäng
Nivå: grundnivå
Programkod: SGPOL
Utbildningsplanen har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakulteten 2006-12-14.
Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2007.
B. Programbeskrivning
Politices kandidatprogrammet är inriktat mot analyser av politiska och ekonomiska
företeelser på olika samhällsnivåer – alltifrån det lokala till det globala. Samspelet
mellan ekonomi och politik betonas i utbildningen liksom politiska och ekonomiska
analyser av statens och den offentliga sektorns roll i samhället. Den starka gränslinjen
mellan offentlig och privat har emellertid alltmer luckrats upp. Detsamma gäller
skärningspunkten mellan nationella och internationella frågor. Kunskaper om sådana
samhällsförändringars bakgrund, karaktär och konsekvenser bildar grundstommen i
programmets inriktning.
Sammantaget ger programmet kunskaper inom breda, forskningsmässigt väl
förankrade fält. Den analytiska förmågan tränas genom skilda praktiska inslag från
muntliga presentationer till eget forskningsarbete och uppsatsskrivande. För politices
kandidatexamen skall studenten inom sitt huvudområde ha fördjupat sin kunskap och
fullgjort ett större självständigt arbete.
Politices kandidatprogrammet ger en god grund för breda arbetsmarknadsområden
med analys- och utredningsuppgifter inom privat och offentlig sektor. Programmet ger
också en god grund för programstudier på avancerad nivå.
C. Mål
I enlighet med Högskoleförordningen är de berättigade till en Politices
kandidatexamen som vid genomgånget program har uppnått följande läranderesultat.
Kunskap och förståelse
 visat kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
 visat förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i
en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer
 visat förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 visat förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 visat sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 visat förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 visat insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur
den används
 visat förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla
sin kompetens
Utöver dessa av högskoleförordningen angivna mål ska studenten efter avslutad
utbildning:
 självständigt kunna utföra informationssökningar, kritiskt analysera
informationen och på ett kvalificerat sätt använda denna
D. Kursuppgifter
Politices kandidatprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng (hp). Programmet
som helhet byggs upp kring ämnena statsvetenskap, nationalekonomi,
samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt och statistik. Minst 90 hp skall
avläggas i något av ämnena nationalekonomi, statsvetenskap eller samhällsgeografi.
Programmet innehåller vissa obligatoriska kurser. Den första terminen läses
Statsvetenskap: grundkurs (1-30 hp) och den andra terminen läses Nationalekonomi:
grundkurs (1-30 hp). Väljs samhällsgeografi som huvudområde läses Samhällsgeografi:
grundkurs (1-30 hp) termin 3. Väljs nationalekonomi eller statsvetenskap som
huvudområde kan studierna under termin 3 inriktas mot annat ämne enligt
uppställningen nedan. Förutom 30 hp statsvetenskap och nationalekonomi är minst
30 hp i ett av de övriga uppräknade ämnena också obligatoriskt (tredje terminens
alternativ a). Dessa 30 hp kan också läsas som en kombination av statistik och
handelsrätt (tredje terminens alternativ b).
I politices kandidatprogrammet ingår också en valfri praktiktermin motsvarande 30
hp. Praktiken är förlagd till termin 6. Valbara kurser är alltså dels 30 hp inom något av
de uppräknade ämnena, dels helt valfria 30 hp där praktik utgör en valmöjlighet.

Programstrukturen visas schematiskt i nedanstående bild.
Termin

Politices kandidatprogrammet

1

Statsvetenskap: Grundkurs 1-30 hp (STV)

2

Nationalekonomi: Grundkurs 1-30 hp (NEK)

3

Alternativ a)
Samhällsgeografi: Grundkurs 1-30 hp (SGE)
Företagsekonomi: Grundkurs (1-30 hp)
Handelsrätt: (1-30 hp)
Statistik: Grundkurs 2 (1-30 hp)
Alternativ b)
Handelsrätt: Juridisk översikts kurs (1-15 hp)
Statistik: Grundkurs 1 (1-15 hp)

4

Fortsättningskurs i nationalekonomi, statsvetenskap eller samhällsgeografi

5

Kandidatkurs i nationalekonomi, statsvetenskap, samhällsgeografi
praktik, utlandsstudier eller valfritt

6

Kandidatkurs i nationalekonomi, statsvetenskap, samhällsgeografi,
praktik, utlandsstudier eller valfritt

E. Examensuppgifter
Examenstiteln är politices kandidatexamen.
F. Förkunskapskrav
Förutom grundläggande behörighet gäller följande krav för särskild behörighet:
Områdesbehörighet 4 (Samhällskunskap A, Engelska B, Matematik C).
Ersätter:
Standardbehörighet D.4.1
Matematik C eller 3 åk SENT eller 2 åk Te eller etapp 3.
Samhällskunskap A eller 2 åk på två- eller treårig gymnasielinje eller etapp 2.
Lägst betyget Godkänd respektive 3 i vardera ämnet.
G. Övrigt

