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Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram, 120 hp
Work Integrated Political Studies, 120 HE credits 

____________________________________________________________________________

Programkod: SAWIP
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområde arbetsintegrerat lärande
Nivå: Avancerad nivå
Beslutad: 2019-09-24
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller för kull: H20
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar

Inom huvudområdet: Arbetsintegrerat lärande:

AIL600, AIL i teori och praktik, avancerad nivå, 15 hp, A1N 

VTM620, Vetenskapsteori och tillämpade metoder, avancerad nivå, 15 hp, A1N 

AIL610, AIL: Reflektion och Portfolio I, avancerad nivå, 7,5 hp, A1F 

AIL611, AIL: Reflektion och Portfolio II, avancerad nivå, 7,5 hp, A1F 

EXS610, Examensarbete: Sammanläggningsuppsats i arbetsintegrerade politiska studier, 
master, 45 hp, A2E 

Valmöjligheter inom programmet

I programmet finns valmöjligheter där studenten skall välja kurser om totalt 30 hp. 
Programmet erbjuder ett antal valbara kurser inom huvudområdet statsvetenskap. Antal 
kursalternativ som erbjuds för respektive termin kan variera beroende på platsantal.
Observera att vid val av kurserna JOP600, EUP600, POK600 eller POV601 utlovas ej 
platsgaranti.
 
Inom ramen för valmöjligheter inom programmet har studenten, beroende på 
intresseinriktning av forskningspraktik och/eller uppsatsarbete, också möjlighet att välja 
valfria kurser. Sådana valfria kurser skall vara på avancerad nivå. Valfria kurser får inte 
överlappa med obligatoriska kurser eller valbara kurser som ges inom programmet. 
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Studenten skall, innan valfri kurs genomförs, få kursen accepterad av programansvarig såsom 
lämplig att tillgodoräknas inom ramen för programmet. Studenten måste själv inlämna
”ansökan om tillgodoräknande av hel kurs” för att få valfri kurs godkänd inom ramen för 
programmets examensbenämning.

Inom huvudområdet: Statsvetenskap:

EUP600, Europas politik, 15 hp, A1N 

FKS600, Fred, konflikt och säkerhetsstudier, 15 hp, A1N 

IPE600, Internationell politisk ekonomi, 15 hp, A1N 

JOP600, Jämförande offentlig policy, 15 hp, A1N 

POK600, Politisk kommunikation, 15 hp, A1N 

PPS600, Politiska perspektiv på genus och sexualitet, 15 hp, A1N 

POV601, Politiskt våld, 15 hp, A1N 

TPR600, Teoretiska perspektiv på ras och frihet, 15 hp, A1N 

Behörighetskrav
Kandidatexamen om 180 hp inom det samhällsvetenskapliga fältet, eller motsvarande. 
Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.

Övriga föreskrifter
Student som antagits till utbildning med denna utbildningsplan har garanterad plats på 
kurser enligt förteckningen ovan, under förutsättning att den studerande följer programmet 
enligt utbildningsplanen. Reservation görs dock för att utbildningsplanen och dess kurser kan 
komma att ändras, inom ramen för examensmålen, vid revision av utbildningsplan och 
kursplaner. Vid eventuella val av inriktning inom programmet gäller platsgaranti för kurser 
inom vald inriktning.

Examensmål
Nationella mål
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2023-04-25 08:51


