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Kursens mål
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
- använda ett statsvetenskapligt relevant forskningsområde med tillhörande teoribildningar 
och frågeställningar
- förklara hur centrala forskningsfrågor inom det valda forskningsområdet med 
teoribildningar identifieras, operationaliseras och undersöks
Färdighet och förmåga
- formulera och teoretiskt motivera ett forskningsbart vetenskapligt problem inom ett för 
statsvetenskapen relevant forskningsområde
- genomföra ett självständigt forskningsarbete med tydlig inom- och utomvetenskaplig 
relevans
- presentera och försvara sitt forskningsarbete samt vetenskapligt granska och kommentera 
andras forskningsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- beskriva hur val av teori, problem och metod påverkar forskningens resultat
- analysera hur forskningsetiska problem kan uppstå i forskningsprocessen

Behörighetskrav
Fullgjord examen omfattande 180 hp, varav 90 hp inom huvudområdet statsvetenskap, eller 
motsvarande, samt kursen Statsvetenskaplig forskningsteori och metod, avancerad nivå 15 hp 
eller motsvarande.

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, 
Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Engelska

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Avancerad nivå

Successiv fördjupning
A1E  - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Huvudområde(n)
Statsvetenskap
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