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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

180 hp varav 90 hp i ekonomisk historia, internationella relationer, global utveckling eller likvärdiga ämnen
som historia, kulturgeografi, nationalekonomi, företagsekonomi, socialantropologi, sociologi eller
statsvetenskap inkl. ett självständigt arbete (uppsats) om minst 15 hp. Engelska B.

Programmets uppläggning

Programmet syftar till att introducera det växande ämnet global politisk ekonomi och de aktuella områden och
huvudsakliga teoretiska utgångspunkter som används inom forskningsfältet. Inom programmet ges studenten
möjlighet att kritiskt diskutera och analysera frågor som globala finanskriser, internationell handel, global
arbetsdelning, könspolitik, global säkerhet och styrning, samt vad som händer då nya transnationella aktörer
påverkar det internationella systemet på alla nivåer. Programmet genomsyras av tre perspektiv som löper
igenom alla de ingående kurserna: ekonomi, historia och makt.

Masterprogrammet i global politisk ekonomi förbereder studenten inför en framtida akademisk karriär och
yrkesverksamhet med kvalificerade befattningar inom privat och offentlig verksamhet, inom olika
intresseorganisationer och internationella organisationer. Programmet utvecklar studentens förmåga till
självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa
kunskapsutvecklingen vid forskningsfronten. Programmet ger både bredd och fördjupning inom det
vetenskapliga studiet av global politisk ekonomi, samt utvecklar studentens analytiska förmåga och
metodologiska färdigheter. 

Utbildningen består av både obligatoriska och valbara kurser. Undervisningen sker på engelska. 

Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia och internationella
relationer.

Mål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9§ i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål enligt nedan:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten visa 
- kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området

Sidan 1/3



som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings
och utvecklingsarbete, 
- fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten 
-visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
-visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
-visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper, och
-visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 
-visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete, 
-visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används, och 
-visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Kurser

Termin 1:
-Introduktion till global politisk ekonomi, AN, 15 hp, Ekonomisk historia/Internationella relationer med
inriktning global politisk ekonomi (obligatorisk)
-Valbar kurs, AN, 15 hp 

Termin 2:
-Valbar kurs, AN, 15 hp 
-Valbar kurs, AN, 15 hp 

Termin 3:
-Vetenskapsteori, AN, 7,5 hp, Ekonomisk historia/Internationella relationer (obligatorisk)
-Kvalitativa metoder AN, 7,5 hp, Ekonomisk historia/Internationella relationer (obligatorisk)
-Kvantitativa metoder, AN, 7,5 hp, Ekonomisk historia/Internationella relationer (obligatorisk)
-Tematisk läskurs i global politisk ekonomi, AN, 7,5 hp, Ekonomisk historia/Internationella relationer
(obligatorisk)

Termin 4: 
Självständigt arbete i ekonomisk historia med inriktning mot global politisk ekonomi för masterexamen, AN,
30 hp, Ekonomisk historia (obligatorisk)

eller
Självständigt arbete i internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi för masterexamen,
AN, 30 hp, Internationella relationer (obligatorisk).

De valbara kurserna ges inom ekonomisk historia, internationella relationer eller inom båda huvudområdena.
Valbara kurser väljs i samråd med studierektor. Utbudet av valbara kurser vid institutionen annonseras på
http://www.ekohist.su.se senast den 15 september inför vårterminen respektive den 15 mars inför
höstterminen.

Examen

Programmet leder fram till en filosofie masterexamen. Huvudområde är ekonomisk historia, alternativt
internationella relationer, med inriktning mot global politisk ekonomi, beroende på val av huvudområde på
det självständiga arbetet.

Övrigt

När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt gällande utbildningsplan, enligt den avvecklingsperiod som fakultetsnämnden beslutar. Vanligtvis är
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detta minst programmets nominella löptid plus två år. Därvid gäller i första hand de begränsningar som anges
i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna, alternativt erbjuds likvärdig utbildning.
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