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Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180 hp 
International Programme in Politics and Economics - IPPE, 180 HE credits 
____________________________________________________________________________

Programkod: SGIPE
Examen: Filosofie kandidatexamen med inriktning mot statsvetenskap och ekonomi
Nivå: Grundnivå
Beslutad: 2020-02-26
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller för kull: H20
____________________________________________________________________________

Kurser som programmet omfattar

Inom huvudområdet: Nationalekonomi:

FIE100, Finansiell ekonomi, 7,5 hp, G1N 

INE100, Internationell ekonomi, 7,5 hp, G1N 

MAE100, Makroekonomi, 7,5 hp, G1N 

MIE100, Mikroekonomi, 7,5 hp, G1N 

Inom huvudområdet: Statsvetenskap:

DLA120, Demokrati, legitimitet och politiska institutioner, 7,5 hp, G1N 

IPA100, Internationell politik och globalisering, 7,5 hp, G1N 

PIA100, Politikens implementering och organisering, 7,5 hp, G1N 

PFA110, Politisk filosofi, 7,5 hp, G1N 

GSM200, Grundläggande statsvetenskaplig metod med vetenskaplig uppsats, 15 hp, G1F 

IKF200, Internationell och komparativ förvaltning, 7,5 hp, G1F 

SPV200, Sverige i en postkolonial värld, 7,5 hp, G1F 

ASP401, Att studera politik II - Teori och metod, 15 hp, G2F 

EIS501, Examensarbete i Statsvetenskap, 15 hp, G2E 
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Kurser utan huvudområde:

EEA120, Europas ekonomiska geografi, 7,5 hp, G1N 

GEO100, Geografiska perspektiv på resurser och utveckling, 7,5 hp, G1N 

GLM100, Globala mönster av produktion och handel, 7,5 hp, G1N 

UTS100, Utvecklingsstudier, 7,5 hp, G1N 

Valmöjligheter inom programmet

Kurserna under rubriken Valmöjligheter inom programmet är valfria och studenten kan läsa 
30 hp eller färre av dessa. Kurserna kan ersättas med valfria andra kurser inom och utanför 
lärosätet där kursmålen ej överlappar kurserna inom examen.
Observera att kurserna ALB301, ALB302, ALB304 och ALB304 är valfria under förutsättning 
att studenten själv finner en godtagbar praktikplats.

Inom huvudområdet: Nationalekonomi:

CFB300, Corporate Finance, 7,5 hp, G1F 

KMB300, Kvantitativa metoder, 7,5 hp, G1F 

MAT200, Makroteori, 7,5 hp, G1F 

MIT200, Mikroteori, 7,5 hp, G1F 

Inom huvudområdet: Statsvetenskap:

ALB303, Arbetsintegrerat lärande inom statsvetenskap I, 15 hp, G1F 

ALB304, Arbetsintegrerat lärande inom statsvetenskap II, 15 hp, G2F 

Kurser utan huvudområde:

JÖA101, Juridisk översiktskurs, 15 hp, G1N 

ALB301, Arbetsintegrerat lärande inom politisk-ekonomisk geografi I, 15 hp, G1F 

ALB302, Arbetsintegrerat lärande inom politisk-ekonomisk geografi II, 15 hp, G1F 
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Behörighetskrav
Grundläggande behörighet. Godkänt resultat i följande kurs/kurser: Engelska B, Matematik B, 
Samhällskunskap A. Eller: Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 . Godkänt resultat i 
följande kurs/kurser: Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b 
alternativt 1a1 och 1a2. (Områdesbehörighet 4 / A4).
Du som har en utländsk gymnasieutbildning som är godkänd för att söka till universitet i det 
land där du studerade, kan få undantag från kravet om svenska för grundläggande 
behörighet.

Övriga föreskrifter
För att kunna på börja kursen GLM100, Globala mönster av produktion och handel, under 
termin 1 krävs minst 7,5 hp från tidigare kurser inom programmet.
 
För att kunna påbörja studierna den 6:e och sista terminen på IPPE (kursen ASP401, Att 
studera politik II - teori och metod samt kursen EIS501, Examensarbete i Statsvetenskap) 
krävs att du har fullgjorda kursfordringar om 52,5 högskolepoäng inom statsvetenskap 
inklusive kursen GSM200, Grundläggande statsvetenskaplig metod med vetenskaplig uppsats, 
15 högskolepoäng. Det är praktiskt taget omöjligt att förstå och slutföra de sista kurserna 
utan tidigare kurser, och en student utan adekvat kursförberedelse har exceptionellt små 
möjligheter att slutföra forskningsprojektet. Om du inte uppfyller kraven ovan måste du 
slutföra den nödvändiga kursen/kurserna i statsvetenskap. Först då kan du registrera dig på 
ASP401 eller EIS501. Omexamination erbjuds under den normala kursperioden varje år och 
du kan skriva tentamen samtidigt som de andra studenterna på kursen. 

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 3
461 86 Trollhättan

Utskriven 2022-03-31 11:38


