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Beslut

Kursplan fastställd av IS på socialantropologiska institutionen 2014-02-03.
Kursplanen reviderad av IS på socialantropologiska institutionen 2016-11-14.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen på Kandidatprogram i global utveckling.
Global utveckling I 30 hp, Global utveckling II 30 hp eller motsvarande. Kurserna ska vara godkända vid
registreringstillfället. Minst 52,5 hp godkända i breddningsämnen och minst 22,5 hp godkända i  Global
utveckling GU 5001 
vid registreringstillfället.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

D001 Tematisk specialisering 15

D002 Praktik 15

D004 Fältstudie 15

D005 Examensarbete 15

Kursens innehåll

Delkurs ett består av Tematisk Specialisering, 15 hp eller Praktik, 15 hp eller Fältstudie, 15 hp. 

Delkursen Tematisk specialisering erbjuder möjlighet till fördjupning inom några förutbestämda tematiska
områden med koppling till global utveckling. Delkursen inleds med en översikt över ett antal teman.
Studenterna kommer därefter att fördjupa sig inom ett tema och undersöka det i ett jämförande perspektiv
som belyser och förklarar likheter och skillnader mellan länder/regioner, med referens till kulturella,
ekonomiska och politiska strukturer och den geografiska och historiska kontexten.

Delkursen Praktik syftar till att ge studenten en praktisk erfarenhet av hur globala frågeställningar och olika
metoder för kunskapsinhämtande kan tillämpas inom företag, offentlig förvaltning eller andra organisationer,
samt ge en kort men kvalificerad kontakt med arbetslivet. Praktiken kan bedrivas antingen i Sverige eller
utlandet. Studentens val av praktikplats måste ha fått godkännande av studierektor för global utveckling under
föregående termin.

Delkursen Fältstudie innebär att studenten på egen hand utför en studie i ett utvecklingsland (enligt OECD´s
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DAC-lista). Studien ska fokusera på en frågeställning inom ämnesområdet global utveckling, bygga på
samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och utgöra grunden för det efterföljande examensarbetet (delkurs
två). Studenten är själv ansvarig för fältstudiens finansiering och organisering. Studentens plan för fältstudien
måste ha fått godkännande av studierektor för global utveckling under föregående termin.

Delkurs två, Examensarbete 15 hp, ger färdigheter i hur man utvecklar och skriver ett vetenskapligt
självständigt arbete. Studenten ska också kunna använda sina färdigheter från tidigare kurser i global
utveckling för att skriva detta längre självständiga arbete. Examensarbetet innebär författande av en uppsats
som ska skrivas individuellt. Skrivandet sker i samråd med en individuell handledare. Uppsatsen ventileras
under ett seminarium vid terminens slut.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen med godkänt betyg förväntas studenten:
* ha kunskap och förståelse om ämnesområdet global utvecklings vetenskapliga grund; 
* kunna redogöra för och kritiskt diskutera ett antal tematiska inriktningar inom global utveckling, med
kunskap erhållen genom teoretiska studier, arbetspraktik eller fältstudier; 
* kunna formulera forskningsfrågor inom en rad aktuella empiriska och teoretiska områden inom global
utveckling; 
* visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning; 
* kunna skriva en längre akademisk text som visar fördjupad kunskap inom ett område av global
utveckling;
* ha färdigheter i vetenskapliga texters upplägg och formalia.

Undervisning

Undervisningen för delkursen Tematisk specialisering består av föreläsningar och lärarledda seminarier samt
studieuppgifter i grupp och enskilt. Lärande för delkurserna Praktik respektive Fältstudie sker framförallt
genom det praktiska utförandet av respektive uppgifter och genom författandet av den avslutande rapporten.

Undervisningen för delkursen Examensarbete består av grupphandledning samt individuell handledning.
Student som påbörjat examensarbetet har under pågående termin rätt till sammanlagt 17 klocktimmars
handledningstid (inklusive handledarens läsning, kommentarer och träffar med studenten). Rätten till
handledning gäller den termin som kursen påbörjas eller då studenten första gången registrerades på kursen,
om inte annat överenskommits.

Kunskapskontroll och examination

Vid val av delkursen Tematisk specialisering som första delkurs sker kunskapskontrollen i form av individuell
tentamen och grupparbeten. Även övningsuppgifter som examineras kan förekomma. Den enskilde läraren
kan bestämma att undervisningen eller viss del av undervisningen ska vara obligatorisk för de studerande.
Betygssättningen sker enligt en sjugradig målrelaterad skala (A-F). 

Vid val av Praktik eller Fältstudie som första delkurs examineras detta genom en skriftlig rapport.
Betygssättning sker enligt en tvågradig skala - godkänt eller underkänt.

För delkursen Examensarbete ligger uppsatsen till grund för betygssättningen, men studenten måste
genomföra en ventilering av sitt specialarbete samt genomföra en opposition av en annan students
specialarbete för att kunna bli godkänd på kursen. Betygssättning på uppsatsen sker enligt en sjugradig
målrelaterad betygsskala (A-F). Den som får betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnade uppgifter
inom en tidsram på tio arbetsdagar (se nedan).

Vid betygssättning av uppsatsen kommer följande bedömningsgrunder att användas: Förståelse av den
förelagda uppgiften, genomförande av undersökningen och den teoretiska uppgiften, kunskap om den
teoretiska bakgrunden, tolkning och analys av det empiriska materialet, självständighet, förmåga att hålla den
fastställda tidsplanen för arbetet samt förmåga att skriva en vetenskaplig text. Författaren måste också visa på
god språkbehandling och behärska formalia.

Examinationen av uppsatsen görs av en lärare som inte har varit uppsatshandledare. Examinatorn ska inom 15
arbetsdagar lämna sitt omdöme om uppsatsen. Vid betyget Fx bedömer examinatorn att det finns brister i
uppsatsens kvalitet som kan åtgärdas inom tidsramen. Uppsatsen ska då returneras till författaren med konkret
beskrivning av vad bristerna består i. Författaren ska inom tio arbetsdagar åtgärda bristerna och lämna in
uppsatsen för förnyad examination. Det behövs inget ytterligare ventilationsseminarium, endast examinatorns
påpekanden åtgärdas. Vid betyget F bedöms inte uppsatsen som möjlig att slutföra inom tio arbetsdagar. 

Kursens tentamina och uppgifter får skrivas på svenska eller engelska.
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Kursen har två examinationstillfällen för varje delkurs den termin då kursen ges. Mellanliggande period ges
ett examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fem
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. För att få slutbetyg på hela kursen krävs
lägst betyget E enligt den 7-gradiga skalan. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå
förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger på samma kurs av en
examinator har rätt att begära att en annan examinator utses. Framställan härom ska göras till
socialantropologiska institutionsstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst tre gånger under en
tvåårsperiod efter det att den upphört att gälla. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Med
prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar.

Begränsningar

Kursen får ej heller tillgodoräknas samtidigt med sådan kurs vid annan högskoleenhet, vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Global utveckling IV ges på socialantropologiska institutionen i samarbete med ekonomisk-historiska
institutionen, kulturgeografiska institutionen och statsvetenskapliga institutionen.

Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar med ett påbörjat examensarbete har bara rätt till mer
handledartid efter beslut av studierektor för global utveckling. Dock har studenten alltid rätt att få sitt
examensarbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen presenteras på socialantropologiska institutionens hemsida www.socant.su.se
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