Skapa din egen utbildningsprofil

Inom Pol kand-programmet bygger du upp din egen specialisering genom att kombinera
delkurser, valfria kurser och praktik. Det finns därför inga färdiga specialiseringar att välja
emellan, utan du får själv utforma din utbildning efter dina egna önskemål. Nedanstående
profiler är dock exempel på hur du kan kombinera kurser till en viss inriktning.

Profil statskunskap
Profiler inom Statskunskap kan kompletteras med 30hp praktik och möjlighet finns att söka
MFS-stipendium för fältstudier inom ramen för kandidatuppsatsarbetet.
Statskunskap: Europastudier
Sverige är sedan 1995 en av EU:s 25 medlemsstater, vilket ställer nya och stora krav på såväl
privat- som offentliganställda tjänstemän och handläggare. För detta krävs givetvis goda
kunskaper om själva EU i form av dess organisation, rättssystem, och politik, vilket fås genom
kurser i Europapolitik. Kraven på goda språkkunskaper är också höga, vilket kan tillgodoses
genom utbytesstudier vid olika Europeiska universitet. Genom praktik vid någon av EU:s
institutioner i Europa ges du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och
ger dig samtidigt bland annat en inblick i hur processer och beslut hanteras inom denna
organisation.
Statskunskap: Internationell politik
Vår tid utmärks av starka globaliseringstendenser och det svenska samhället – företag,
organisationer och offentliga myndigheter – måste i hög grad beakta internationella tendenser
och förhållanden. Allt fler anställda inom såväl privat som offentlig verksamhet måste därför
ha en god orientering om internationella relationer. Genom inriktningen får du en
grundläggande orientering om den internationella politiska utvecklingen under 1900-talet, den
svenska utrikespolitiken och några grundläggande teorier kring orsaker till krig,
konfliktlösning, integration etc. Vidare läser du om säkerhetspolitik, internationell samverkan
samt aktörers ställningstaganden i kritiska lägen.
Statskunskap: Svensk politik och förvaltning
Centrala myndigheter inom den svenska förvaltningen, till exempel departementen och
statliga verk, har under en längre tid rekryterat studenter från det tidigare Politices
magisterprogrammet. Detta gäller inte minst de studenter som har valt att fördjupa sig inom
svensk politik och förvaltning där kunskaper om hur den svenska politiken och den svenska
förvaltningen fungerar, samt metodkunskap, är synnerligen värdefull. Kursen Maktens
organisering fördjupar dina kunskaper om hur centrala institutioner och aktörer i politiska
system fungerar och interagerar. Kursen Svensk politik behandlar svensk parlamentarism,
opinionsbildning och väljarbeteende.

Profil utvecklingsländer
Utvecklingsstudier
Utvecklingsstudier är en vanlig beteckning i Sverige och utomlands för studier av politisk,
ekonomisk och social utveckling i tredje världens (dvs. länderna i Latinamerika, Afrika och
Asien). En fördjupning inom utvecklingsstudier öppnar en arbetsmarknad inom bistånd,
internationella organisationer och i viss mån internationella företag. Kursen Utvecklingsstudier
A, 30 hp, är ett lämpligt val av kurs under den valfria terminen. Den ger grundläggande
kunskaper om utvecklingsländers problem, orsaker till underutveckling och om olika vägar till
social och ekonomisk utveckling. Om du fördjupar dig i Utvecklingsstudier läser du
Utvecklingsstudier A, 30 hp, Utvecklingsstudier B, 30 hp och Utvecklingsstudier C, 30 hp
efter basblocket. Möjlighet finns att söka MFS-stipendium för fältstudier inom ramen för
kandidatuppsatsarbetet.

Profil kriser och konflikter i världen
Freds- och konfliktstudier
Även inom kurserna freds- och konfliktstudier fördjupas analysen av internationella problem.
Inom denna inriktning studeras dock väpnade konflikters uppkomst, förlopp och lösningar.
Fokus ligger på konfliktlösningsprocesser både inom och mellan stater där olika analysnivåer
beaktas. Exempel på problemområden som behandlas är etnicitet och konflikt, internationella
organisationers, t.ex. FN:s roll i världspolitiken och modeller för en ny världsordning. Efter
basblocket läses Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp, Freds- och konfliktkunskap B, 30 hp
och Freds- och konfliktkunskap C, 30 hp. Dessa kurser ges på engelska. Möjlighet finns att
söka MFS-stipendium inom ramen för kandidatuppsatsarbetet.

Profil ekonomi
Nationalekonomi
Inom nationalekonomin studeras både mikro- och makroteori vilket utgör kärnan i själva
ämnet. Inom mikroteorin studeras hur hushållnings-problemet löses i ett marknadsekonomiskt
system; Hur väljer hushåll och företag vad de köper, säljer, producerar, sparar och investerar
och hur mycket de arbetar? Hur bestäms priser och löner av konkurrensen på marknaderna?
Inom den andra huvudgrenen, makroteorin, försöker man förklara hur ekonomin som helhet
utvecklas; ekonomisk tillväxt, konjunkturer, arbetslöshet, inflation, växelkurser, räntor,
bytesbalans och statsfinanser, samt möjligheterna att påverka den ekonomiska utvecklingen
med penning- och finanspolitik. Inom profil nationalekonomi kan praktik om 30 hp ingå.
Möjlighet finns att söka MFS-stipendium för fältstudier inom ramen för
kandidatuppsatsarbetet.

Profil statistik och analys
Statistik
Statistik är den vetenskap som behandlar insamling, analys och tolkning av data och är ett
ämne med ett mycket brett arbets- och tillämpningsområde. Alla beslut inom
samhällsplanering och ekonomisk verksamhet förutsätter att beslutsunderlag i form av
korrekta data finns att tillgå. Därutöver är statistiska metoder omistliga verktyg för insamling
och analys av kvantitativa data inom samhällsvetenskapliga ämnesområden. I grundkursen
ingår bland annat moment som: statistiska grundbegrepp, kvalitetsaspekter samt olika felkällor
vid stickprovs- och totalundersökningar. Vidare ingår beskrivning av statistiska material med
ord, bild och siffror, elementär sannolikhetslära, konfidensintervall, hypotesprövning samt
kritisk granskning av data. I basblocket ingår Statistik A4, 15 hp. För att vara behörig till
Statistik B 30 hp måste du också läsa kursen Tillämpad statistik A5, 15 hp. Praktik 30 hp kan
ingå i profilen.

