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Utbildningsnivå: Grundnivå

Examensbenämning
Högskoleexamen med inriktning mot globala studier.
Higher Education Diploma with specialisation in Global Studies.

Programbeskrivning
Programmet Internationellt arbete, inriktning Globala studier, 120 hp är ett tvåårigt högskoleprogram
som vänder sig till studenter som vill verka inom olika internationella miljöer såväl inom som utanför
Sverige. Tänkbara sådana miljöer är internationellt utvecklingssamarbete, bistånd, fredsbevarande arbete
och internationell näringslivsverksamhet. Programmet innefattar huvudsakligen studier i internationella
relationer samt hållbar utveckling.

Huvudområdet för programmet är Globala studier. Övriga delar av programmet sammanfattas under
rubriken Internationellt arbete.

Mål
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten med följande precisering av HF bilaga 2 SFS 2006:1053
- visa kunskap och förståelse inom området Globala studier inbegripet kännedom om områdets veten-
skapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.
- ha kunskap och förståelse relevant för internationellt arbete, inbegripande global hållbar utveckling ur
ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv, internationella konflikter och folkrätt.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten enligt HF bilaga 2 SFS 2006:1053
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väl-
definierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som
utbildningen avser.

Härvidlag avses att
- väl kunna utföra förväntade arbetsuppgifter i en internationell miljö.
- besitta god kulturkompetens och därigenom förmåga och färdighet att samverka och kommunicera med
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människor och organisationer i en internationell miljö i eller utom Sverige.
- ha goda förutsättningar att leda projekt i flerkulturella miljöer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten enligt HF bilaga 2 SFS 2006:1053
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för
utbildningen.

Självständigt arbete examensarbete
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Innehåll
Programmets struktur är följande:

Termin 1
Globala studier 1 med fokus på internationella relationer, 30 hp

Termin 2
Globala studier 2 med fokus på hållbar utveckling, 30 hp

Termin 3
Internationellt arbete, varav VFU 7,5 hp, 30 hp

Termin 4
Globala studier 3 ; Examensarbete, 7,5 hp
Internationellt arbete, varav VFU 15 hp, 22,5 hp

Totalt Globala Studier, 67,5 hp
Totalt Internationellt arbete, 52,5 hp

Undervisning och examination
Utbildningsprogrammet ges på helfart. Undervisningsspråk är svenska och engelska.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6) med lägst
betyget godkänd.

Examenskrav
Efter fullgjorda kursfordringar inom programmet utfärdas högskoleexamen

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär

Kvalitetsutveckling
Programmet utvärderas i sin helhet i slutet av termin 4.


