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1. Fastställande
Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2018-06-18 (G
2018/361) att gälla från och med 2018-07-01, höstterminen 2018.
Ansvarig institution/motsvarande: Institutionen för globala studier

2. Syfte
Kandidatprogrammet i globala studier har sin utgångspunkt i den samhälleliga målsättningen
om hållbar utveckling och fokuserar på globala problem och utmaningar som social rättvisa,
konflikter, mångfald, miljöproblem, mänskliga rättigheter, fattigdom och demokrati. Syftet är
att studenten skall kunna analysera och förstå hur dynamiken kring dessa problem och
utmaningar resulterar i globala och lokala politiska och ekonomiska förändringar, nya former
för socialt engagemang, samt omprövning av levnadssätt och förändrade livsvillkor. I
samhällens strävan mot hållbar utveckling är begrepp som hållbarhet och rättvisa centrala och
relevanta. Med utgångspunkt i dessa begrepp kommer en rad olika vetenskapliga perspektiv på
globala problem och utmaningar att belysas och analyseras. Därför utgör studiet av hållbarhet,
utveckling och rättvisa programmets gemensamma plattform och profil. Programmet ger
studenten såväl teoretisk som praktisk kompetens för arbete inom verksamheter som påverkas
av, och försöker påverka, globala utmaningar mot social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
och rättvisa.
Programmet har en tvärvetenskaplig grund som förenar freds- och utvecklingsforskning,
humanekologi, mänskliga rättighetsstudier, regionala studier och socialantropologi.
Programmets mål är att studenterna vid examen dels skall ha utvecklat kapacitet att inom- såväl
som tvärvetenskapligt analysera skeenden, problem och aktörer av relevans för hanterandet av
globala utmaningar; och dels skall besitta kunskaper och färdigheter för att arbeta med
projektledning och utredning i olika typer av myndigheter, organisationer och företag, inom och
utanför Sverige. För att uppnå dessa mål kombineras tvärvetenskapliga kurser unika för
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programmet med ett års fördjupning inom något av institutionen för globala studiers ämnen,
samt metod- och färdighetskurser.

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet och Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 6/A6, undantag
ges för Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2).
Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

4. Examen och huvudområde
Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Globala studier (Degree of
Bachelor of Science with a major in Global Studies).

5. Mål
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
●
●
●

förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
●
●
●

söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
följa kunskapsutvecklingen, och
utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Generella mål för kandidatexamen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
●

visa 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
För kandidatexamen ska studenten
●

●

●

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra
uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem
och lösningar i dialog med olika grupper, och
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●

visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
●

●

●

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Hållbarhetsmärkning
Programmet är hållbarhetsrelaterat, vilket innebär att minst ett av programmets mål tydligt
visar att programmets innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda kriterier
för hållbarhetsmärkning.

6. Innehåll och upplägg
Kandidatprogrammet i globala studier är upplagt enligt en kombination av obligatoriska
programegna kurser och valbara kurser i ett eller flera ämnen inom IGS utbud. Under
programmets första år läser studenterna obligatoriska kurser specifika för programmet. Under
det andra året väljer och läser studenterna ett eller flera av IGS ämnens kärn- och/eller
fördjupningskurser. För att läsa fördjupningskurs måste studenten har genomgått relevant/a
kärnkurs/er inom samma ämne som fördjupningskursen. Under det tredje året läser studenterna
metodkurs, färdighetskurs, gör praktik eller går fältkurs (alt. motsvarande), samt genomför ett
examensarbete.
Se även bilaga. Bilaga 1 S1GLS utbildningsplan.
Studietakt
Utbildningen ges på helfart.

7. Platsgaranti
Student som följer programmet i föreskriven takt har generell platsgaranti på programmets
obligatoriska kurser, såväl som på valbara kurser inom programmet.

8. Övergångsbestämmelser
För student som antagits på tidigare utbildningsplan gäller i första hand att studenten avslutar
sina studier i enlighet med denna. Om det av kursledning bedöms som praktiskt möjligt och
studenten kan bedömas uppnå målen i högskoleförordningen, kan student välja att slutföra sina
studier enligt den nya utbildningsplanen.
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9. Övrigt
●

●

●

●

●

Undervisningsspråket på programmet är huvudsakligen svenska, men kan när så är
motiverat vara engelska (vissa kurser erbjuds även för utländska studenter). Obligatorisk
litteratur är på svenska och/eller engelska.
Extra kostnader för studenterna föreligger om de väljer fältkursalternativet under sista året.
Eventuella resor, och andra merkostnader, i samband med praktik och examensarbete
kommer i normalfallet också att bekostas av studenterna själva.
Studenterna har själva ansvar för att finna praktikplatser, vilket också innebär en möjlighet
för studenterna att praktisera i just den organisation de hyser störst intresse för. Personal
vid IGS kommer dock att stödja studenternas arbete med att finna praktikplatser.
Student som av särskilda skäl inte kan genomföra praktik- eller fältkursen, kan välja annan
färdighetskurs inom Göteborgs universitet, exempelvis EU1400 Praktisk EU-kunskap, 15
hp.
Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.
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INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER

Bilaga 1: Utbildningsplan S1GLS Kandidatprogrammet i Globala studier, 180 högskolepoäng

Innehåll och upplägg
Programmet omfattar tolv kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng, varav åtta kurser (120 hp) är
obligatoriska och fyra kurser (60 hp) är valbara ur det utbud som finns inom något av institutionen för
globala studiers ämnen. Verksamhetsförlagd utbildning om 15 poäng ingår som valmöjlighet under
tredje året. I matrisen nedan beskrivs kursernas uppläggning under programmet.

Termin:Kurs 1:1
År 1
GS1111
År 2
Valbar kurs 1

1:2
GS1112
Valbar kurs 2

År 3

GS1422

GS1311

2:1
GS1211
Valbar kurs 3
GS1423 eller
GS1424 eller motsvarande

2:2
GS1212
Valbar kurs 4
GS1511

Obligatoriska kurser











GS1111 - Globala utmaningar (15 hp) Kursen utgörs av en grundläggande genomlysning av
globala rättvise- och hållbarhetsutmaningar, samt hur dessa manifesteras globalt och lokalt.
Kursens ena del utgörs av en introduktion till ett grundläggande vetenskapligt
förhållningssätt, den andra delen tar upp olika vetenskapliga perspektiv på vad begreppen
rättvisa, makt och hållbar utveckling kan betyda i en global kontext.
GS1112 - Ekonomi, makt och kultur (15 hp) Kursen behandlar olika typer av ekonomisk
interaktion på global, regional och lokal nivå, samt olika perspektiv på denna interaktion.
Vidare presenteras den globala ekonomins aktörer och institutioner, samt hur relationen
mellan lokal och global ekonomi konstruerats och utvecklas.
GS1211 - Perspektiv på rättvisa, makt och hållbar global utveckling (15 hp) Kursen
behandlar teorier som är idéhistoriskt viktiga för förståelsen av rättvisa, makt och hållbar
global utveckling, samt vilken roll dessa teorier har i nutida globala utmaningar.
GS1212 - Svar på de globala utmaningarna (15 hp) Kursen utgörs av tematiska studier av
formella och informella institutioners och aktörers ansträngningar att hantera och lösa
globala utmaningar.
GS1311 - Metod inom Globala studier (15 hp) Undervisning om vetenskapsteoretiska
perspektiv kombineras med att empiriska och analytiska metoder presenteras och praktiseras.
GS1422 - Projektledning och utredning (15 hp) Grundläggande kunskaper och färdigheter i
utarbetande, genomförande och utvärdering av projekt inom programmets fält utgör
kursinnehåll.




GS1424 - Fältkurs inom globala studier eller GS1423 - Arbetspraktik inom globala
studier (15 hp) Kursen utgörs av handledd praktik, eller fältundervisning.
GS1511 - Examensarbete inom Globala studier (15 hp) Examensarbetet utgörs av ett
självständigt vetenskapligt arbete.

Valbara kurser
För att profilera sig inom programmet läser studenterna under andra året kurser inom de ämnen som
ges inom institutionen för globala studiers utbud av kurser på grundnivå. Undantag rörande valbara
kurser bedöms från fall till fall och beslutas av utbildningsledare för programmet.

