KURSPLAN
Kurskod: IKF200

Internationell och komparativ förvaltning, 7,5 hp

International and comparative public administration, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2019-07-04
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: V20
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter kursen skall studenterna visa:
Kunskap om och förståelse för:
•
organiseringen av internationella organisationer
•
hur teoretiska perspektiv inom internationell politik och offentlig förvaltning
betraktar och förklarar internationella organisationers verksamhet
•
trender i förvaltningars organisering och arbete med implementering av politiska
beslut i internationella organisationer och stater
Färdighet och förmåga att:
•
beskriva olika teoretiska ansatser för att studera internationella organisationer,
förklara deras verksamhet och identifiera vad de uppfattar vara viktiga utmaningar
för internationella organisationer i en tid av globalisering
•
analysera internationella organisationers kapacitet att implementera politik
•
identifiera hur olika teoretiska perspektiv kan appliceras på valda empiriska fall
•
i grupp och enskilt producera papers och muntliga presentationer som utifrån
relevanta teoribildningar beskriver och förklarar organisationers möjligheter att
implementera politik på olika politiska nivåer
Värderingsförmåga och förhållningssätt till:
•
hur teoretisk förförståelse påverkar forskares frågeställningar och angreppssätt inom
deldisciplinerna internationell politik och offentlig förvaltning när de studerar
formella organisationer
Behörighetskrav
Genomförda studier i statsvetenskap 1-30 hp inom ramen för Internationella programmet för
Politik och Ekonomi (IPPE) vid Högskolan Väst eller motsvarande kunskaper.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp, en
halvtidsquiz, aktivt deltagande på examinerande och därmed obligatoriska seminarier, och
inlämnande av loggbok över basgruppsarbetet.
Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra,
Mycket bra, Utmärkt

Postadress
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan

Telefon
0520 22 30 00

Webbadress
www.hv.se

Sida
1

Utskriven 2019-08-13 14:24

KURSPLAN
Kurskod: IKF200

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.
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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
Grundnivå
Successiv fördjupning
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Huvudområde(n)
Statsvetenskap
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