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Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2011-02-24 och
gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads universitet.

Kurskod: SVAD07
Offentlig Politik och Förvaltning, 7.5 hp
(Public Politics and Administration, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Undervisningsspråk
Svenska

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Särskild behörighet statsvetenskap 1-90 hp inkl 15 hp
examensarbete samt Svenska kurs B/Svenska kurs B och Engelska A eller motsvarande.

Huvudområde
SKA (Statsvetenskap/kunskap)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- förklara om politik, politikvetenskapliga begrepp och politikvetenskaplig teoritradition inom området offentlig
politik och förvaltning

- tillämpa fördjupad aktuell och begreppslig kunskap och förståelse inom området offentlig politik och
förvaltning

- tillämpa ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt för identifiering, kategorisering, problematisering, kritisk
granskning och analys av offentlig politik och förvaltning som grundläggande samhällsprocess samt av politiska
händelser, processer, institutioner och idéer inom samma område

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar.

Kursen innehåller teorier och metoder vid studiet av offentlig politik och förvaltning. Förvaltningsstruktur,
förvaltningsorganisation och styrning avoffentlig förvaltning. beslult, styrning och implementering av offentlig
politk, dvs policy och policyprocess. Utvärdering av offentlig politik. Organisationsteori. Budgetteori.
Välfärdsstat och privatisering.

Kurslitteratur och övriga läromedel



Se separat dokument.

Examination

Kursen examineras genom individuell hemtentamen.

Betyg

I kursen används följande betygsgrader: 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 med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis

Kursbevis erhålls på begäran av studenten.

Övrigt

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.

Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Får ej användas tillsammans med kursen SVAD04.

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-
eller halvfart.
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