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Beslut

Utbildningsplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-02-05.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Engelska B/Engelska 6, Matematik C/Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt
1a1 +1a2.
Programmets uppläggning

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier om sammanlagt 180 högskolepoäng. Studierna bedrivs i ett
gemensamt basblock under tre terminer och i ett fördjupningsblock under resterande terminer. Basblocket
består av grundläggande kurser i filosofi, nationalekonomi och statsvetenskap om sammanlagt 90
högskolepoäng. Därefter väljer studenten successivt att fördjupa sig inom ett av dessa områden. En närmare
beskrivning av valmöjligheterna i fördjupningsblocket återfinns under rubriken kurser i denna
utbildningsplan. Fördjupningsblocket avslutas med ett examensarbete för kandidatexamen i det valda
huvudområdet.
Programmet ges av Filosofiska institutionen i samarbete med Nationalekonomiska institutionen och
Statsvetenskapliga institutionen.
Mål

Efter avslutad utbildning skall studenten uppfylla examensfordringarna för en kandidatexamen inom något av
huvudområdena filosofi, nationalekonomi eller statsvetenskap.
Efter avslutad utbildning skall 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,
- 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,
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser,
- 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
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- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Kurser

Basblock
Termin 1
Praktisk filosofi I, 30 högskolepoäng
Termin 2
Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng
Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng
Termin 3
Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng
Fördjupningsblock
Termin 4
Praktisk filosofi II, 30 högskolepoäng
eller
Statsvetenskap II, 30 högskolepoäng
eller följande kurser:
- Intermediate microeconomics, 7,5 högskolepoäng
- Intermediate macroeconomics, 7,5 högskolepoäng
- Empirical methods in Economics, 7,5 högskolepoäng
- Valfri fortsättningskurs i nationalekonomi, 7,5 högskolepoäng. Vilka valfria kurser som ges en enskild
termin framgår av särskilda anvisningar som utges av Nationalekonomiska institutionen.
Termin 5
Under termin 5 studeras något av de alternativ som anges under termin 4 och som inte studerades då. Termin
5 kan också utgöras av en termins studier utomlands inom institutionernas utbytesprogram.
Termin 6
Beroende på vilka kurser som studerats under termin 4 och 5 väljs någon av kurserna:
Praktisk filosofi - kandidatkurs, 30 högskolepoäng
eller
Nationalekonomi III, 30 högskolepoäng
eller
Statsvetenskap III, 30 högskolepoäng.
För att få fortsätta studierna efter basblocket skall den studerande vara godkänd på samtliga kurser inom
basblocket. Inom fördjupningsblocket gäller att den studerande för att få läsa någon av kurserna under termin
6 skall vara godkänd på den kurs eller de kurser inom samma ämne som anges under termin 4.
För specificerade förkunskapskrav för kurser, se respektive kursplan.
Examen

Programmet leder fram till kandidatexamen. Huvudområde för examen är filosofi eller nationalekonomi eller
statsvetenskap beroende på val inom programmet.
Övrigt

När utbildningsplanen är upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning enligt föreliggande
utbildningsplan under en avvecklingsperiod som omfattar programmets nominella löptid plus två år. Under
denna period gäller i första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående
kurserna, i andra hand erbjuds likvärdig utbildning.

Sidan 2/2

