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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2011-05-05 och gäller
från höstterminen 2011 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Särskild behörighet 90 hp statsvetenskap på grundnivå inklusive examensarbete omfattande minst 15
hp. Genomgångna kurser i statsvetenskap på avancerad nivå omfattande minst 15 hp, undantag
medges i de fall sådana kurser läses samtidigt med denna kurs.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- utifrån en allmänt formulerad statsvetenskapligt relevant frågeställning självständigt identifiera och
formulera mer avgränsade och specificerade frågor samt genomföra adekvata metodval
- genomföra litteratursökning och datainsamling samt analys av datamaterial
- göra etiska reflektioner och bedömningar av forskningsfrågor och forsknings- och utvecklingsarbeten
- beskriva process, resultat och analys samt diskutera slutsatser i skriftlig form (uppsats)
- muntligt presentera och försvara samt kritiskt granska vetenskapliga arbeten

Innehåll
Kursens undervisningsformer består av uppsats och aktivt seminariedeltagande.

Inom kursen genomförs en undersökning som presenteras i form av en vetenskaplig uppsats eller i
form av en offentlig utredning eller utvärdering, omfattande 40-50 sidor. Undersökningens ämne och
metodiska ansats väljs självständigt av studenten i samråd med handledare. Studenten genomför
undersökningen självständigt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.



Examination
Kursen examineras genom ett självständigt vetenskapligt arbete som försvaras vid uppsatsseminarium
samt genomförande av opponering på annat vetenskapligt arbete.

Betyg
I kursen används betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Kursen får ej användas tillsammans med SVAD04 i en examen på avancerad nivå.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår som en kurs i masterprogrammet SAMAS med inriktning statsvetenskap och kan läsas
på hel- och halvfart.
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