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Side 1

Fagmodulet i Internationale studier
Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til Studieordningen for den
Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse
Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den
bacheloruddannelse som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul.

Formål

Fagmodulet i Internationale studier har til formål, at
Formålet med fagmodulet for Internationale Studier er, at:
•
•
•

sætte den studerende i stand til på et grundlæggende plan at anvende de centrale teorier og
metoder på Internationale Studier tværvidenskabeligt.
give den studerende en grundlæggende forståelse af de politologiske, politisk- økonomiske og
sociologiske aspekter af international udvikling, samarbejde, og styring.
udvikle den studerendes færdigheder knyttet til projektarbejdsformen, herunder
samarbejdsevne og evne til projektledelse, evne til at overskue komplekse problemstillinger,
indsamle og bearbejde relevante informationer og udfærdige præcise konklusioner og analyser.

Fagmodulet kan indgå i de kombinationer, som fremgår af kombinationslisten på RUCs hjemmeside.
Fagmodulet har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en
kandidatuddannelse i Globale studier, Internationale udviklingsstudier eller beslægtede
kandidatuddannelser.
Fagmodulet udbydes på engelsk.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet.

Kompetenceprofil – Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer
Fagmodulet i Internationale studier giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:
Viden:
•

Viden om centrale teorier indenfor Internationale Studier med afsæt i politologi, sociologi og
politisk-økonomi. Med afsæt heri skal den studerende kunne forstå problemstillinger i
tilknytning til internationale udviklings- og globaliseringsprocesser.

Færdigheder:
•
•

Færdighed i at analysere konkrete problemstillinger med anvendelse af centrale teorier.
Færdighed i at begrunde og vælge relevante analysetilgange.
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•

Færdighed i at formidle problemstillinger, teorier, metoder og konklusioner til fagfæller og ikkespecialister.

Kompetencer:
•
•
•

Kompetence til at forstå kompleksiteten i international udvikling og globalisering.
Kompetence til at identificere operationelle problemer og løsninger i tilknytning hertil.
Kompetence til professionelt at indgå i tværfagligt samarbejde om analyse og strategiprocesser
om disse emner.

Indhold og overordnet opbygning
Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende uddannelseselementer:
• Fagmodulprojekt 1 i Internationale Studier: 15 ECTS
• Fagmodulkursus 1 International politik: 5 ECTS
• Fagmodulkursus 2 International økonomisk politik: 5 ECTS
• Fagmodulkursus 3: 5 ECTS
• Fagmodulkursus 4 Samfundsvidenskabeligt metodekursus: 5 ECTS
Uddannelseselementer i fagmodulet:
Titel på uddannelseselement

ECTS

Projekt

Fagmodulprojekt 1 i Internationale Studier

15

Fagmodulkursus 1

International politik

5

Fagmodulkursus 2

International økonomisk politik

5

Fagmodulkursus 3

3a: EU Institutions and Governance
3b: Political Economy of Development
3c: International Institutions and Global Governance
3d: Global Sociology
3e: EU som global aktør
3f: International Ret for Samfundsvidenskaberne
3g: International udvikling; Kultur, magt og samfund
3h: Krig, fred og usikkerhed
4a:Videregående samfundsvidenskabelig metode
4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi

5

Fagmodulkursus 4

Fagmodulkursus 3 udbydes i 8 forskellige varianter.
Den studerende vælger hvilket af fagmodulkurserne 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g eller 3h som
gennemføres.
Det samfundsvidenskabelige metodekursus udbydes i 2 forskellige varianter:

5
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- Fagmodulkursus 4a: Videregående samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS-point).
- Fagmodulkursus 4b: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ECTS-point).
Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to
samfundsfaglige fagmoduler, skal både gennemføre kursus 4a og kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b
gennemføres parallelt med bachelorprojektet.
Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere
med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4b. Det anbefales at kursus 4b
gennemføres parallelt med bachelorprojektet.
Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal gennemføre
kursus 4a. Det anbefales at kursus 4a gennemføres parallelt med fagmodulprojektet i Internationale
studier.

Anbefalede faglige forudsætninger
Inden påbegyndelse af fagmodulet forudsættes den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder
og kompetencer svarende til
Basiskursus 1: Grundkursus i politologi, som er obligatorisk for studerende indskrevet på Den
samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.
Andre studerende kan tilegne sig tilsvarende via deltagelse i valgkurset: Grundkursus i politologi eller et
valgkursus med økonomisk indhold.

Studienævn
Kandidatstudienævnet for Internationale studier har ansvaret for det faglige indhold af fagmodulet.

Censorkorpstilknytning
Fagmodulet er tilknyttet censorkorpset for Politik, Samfund og Globale forhold

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Ikrafttrædelse:
1. september 2018
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Overgangsregler
Studerende der har fulgt, men ikke bestået, ”Fagmodulkursus 2: International udvikling” i
studieordningen af 01.09.2017 skal i stedet følge ”Fagmodulkursus 2: International økonomisk politik”
Studerende der har fulgt, men ikke bestået, ”Fagmodulkursus 3a: EU-governance” i studieordningen af
01.09.2017 skal i stedet følge ”Fagmodulkursus 3a: EU institutioner og governance”
Studerende der har fulgt, men ikke bestået, ”Fagmodulkursus 3b: International udvikling og politisk
økonomi” i studieordningen af 01.09.2017 skal i stedet følge ”Fagmodulkursus 3b: Politisk
udviklingsøkonomi”

Godkendelse
Vedtaget i Studienævnet for Internationale Studier den 28. november 2017
Vedtaget i studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse den 28. november 2017
Drøftet med censorformandskab den 28. september 2017
Godkendt af Rektor Hanne Leth Andersen den 9. maj 2018.
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Bilag
Uddannelseselementer, der indgår i uddannelsen
Omfangsbetegnelse:
En normalside svarer til 2400 tegn inklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Titel

Fagmodulprojekt 1 i Internationale Studier

Oversættelse af titel

Subject module project 1 in International Studies

Seneste ændring
Undervisningssprog

Engelsk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

Læringsudbytte/
bedømmelseskriterier

Viden:
•

•

Viden om internationale økonomiske og/eller
politiske processer, der frembringer forandring og
indsigt i teoretiske traditioner, der reflekterer disse
processer.
Viden om det tværvidenskabelige
problemorienterede projektarbejdes metoder,
redskaber og dynamikker.

Færdigheder:
•
•
•
•
•

Færdighed i at behandle internationale økonomiske
og/eller politiske processer, der frembringer
forandring analytisk og metodisk.
Færdighed i at anvende teoretiske tilgange kritisk
og i tværfaglige sammenhænge.
Færdighed i at præsentere og formidle det
analyserede stof.
Færdighed i at identificere, analysere og vurdere
problemstillinger inden for fagets fagtraditioner i et
tværvidenskabeligt perspektiv.
Færdighed i at formidle, diskutere og vurdere egen
og andres faglige, akademiske undersøgelser.

Kompetencer:
•

Kompetence til at analysere og formidle
internationale økonomiske og/eller politiske
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•
•

•

processer, der frembringer forandring.
Kompetence til at anlægge kritiske og tværfaglige
perspektiver på det analyserede stof.
Kompetence til at indgå selvstændigt og konstruktivt
i et forpligtende projektsamarbejde, i en
projektgruppe, omkring et fællesfagligt,
tværvidenskabeligt og problemorienteret
projektforløb.
Kompetence til at identificere egen læringsbehov og
strukturere egen læring.

Overordnet indhold

De studerende udarbejder i grupper et selvstændigt
problemorienteret projekt indenfor fagmodulprojektets
overordnede målbeskrivelse Indholdet af
projektarbejdet skal omfatte en selvvalgt
samfundsvidenskabelig problemstilling ud fra et
perspektiv inspireret af fagfeltet ’International Politik’
og/eller ’International Political Economy’.
Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en
skriftlig projektrapport.

Undervisnings- og arbejdsform

Den primære undervisningsform består af
projektvejledning, hvor den enkelte projektgruppe
mødes med den tildelte vejleder efter individuelle
aftaler, samt vejledning i klynger.

Prøveform

Projekteksamen
Projektet udarbejdes i grupper a 2-5 studerende, jf. dog
den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet
bedømmes ved en mundtlig prøve.
Ved eksamination af grupper på tre eller flere
studerende kan eksaminator give tilladelse til
afholdelse af en kort pause undervejs.
Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i
projektarbejdet. Ved eksamenen tages der
udgangspunkt i de studerendes projektrapport.
Eksaminationen foregår som en samtale mellem de
studerende, eksaminator og censor.
I forbindelse med eksamenen får hvert gruppemedlem
max. 3 minutter til at gøre rede for en pointe, som
vedkommende mener, er relevant for den videre dialog
under eksamenen. Projektgruppens medlemmer
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koordinerer og planlægger i samarbejde de indledende
indlæg.
Ved projekteksamen skal den litteratur, der indgår i
eksaminations-grundlaget fremgå af litteraturlisten,
som afleveres sammen med projektrapporten.
Litteraturen til projektet udvælges af de
studerende i gruppen i samarbejde med vejleder.
De studerende eksamineres med udgangspunkt i
hele projektrapporten og på en måde så individuel
bedømmelse er mulig.
Ved 2 studerende må opgaven maksimalt have et
omfang på 84.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Ved 3 studerende må opgaven maksimalt have et
omfang på 108.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Ved 4 studerende må opgaven maksimalt have et
omfang på 132.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Ved 5 studerende må opgaven maksimalt have et
omfang på 156.000 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.
Studerende der har fået afvist deres projektrapport
grundet afvigelse fra omfangskravet, tildeles 24 timer
til at tilpasse opgaven til omfangskravet, hvorefter
opgaven afleveres, og de(n) studerende tilmeldes
reeksamen.
At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører
at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele
projektrapporten, men også herudover inden for
projektmodulets faglige område.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet
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Omprøve

bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige
præstation.
Omprøveformen er den samme som den ordinære
prøve

Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Gruppeprøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

En bedømmer og en censor

Titel

Fagmodulskursus 1: International politik

Oversættelse af titel

Subject module course 1: International Politics

Seneste ændring
Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•
•

Viden om at identificere centrale politologiske
teorier om international politik.
Viden om at klassificere ovenstående i forhold til
analyseniveauerne: aktør, institution og struktur.

Færdigheder:
•
•
•

Færdighed i at analysere centrale problemstillinger
i relation til international politik med anvendelse af
relevant teori.
Færdighed til at argumentere for valg af teori
Færdighed til at vurdere metodiske konsekvenser af
teorivalg i forhold til konkrete problemstillinger.

Kompetencer:
•

•

Kompetence til selvstændigt at igangsætte
udrednings og analyseaktiviteter om
problemstillinger i tilknytning til international
politik
Kompetence til at afdække yderligere læringsbehov
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•

Kompetence til at diskutere mulige analytiske
udfaldsrum

Overordnet indhold

På kurset gennemgås centrale teorier om international
politik herunder: hovedteserne i den liberale skole, i de
realistiske skoler, i den Engelske skole,
konstruktivistiske teorier, samt teorier om
udenrigspolitik m.v. Teorierne holdes op mod centrale
nedslagspunkter i moderne europæisk og international
historie herunder udviklingen af det internationale
system, konflikt og samarbejde i Europa, opstigende
magters rolle og engagement i det internationale
system samt staternes rolle sammenholdt med andre
relevante aktører.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger

Prøveform

Mundtlig prøve
Mundtlig prøve uden forberedelse.
Noter samt kursusmateriale må medbringes.
Den individuelle eksamen skal afdække eksaminandens
evne til at drøfte centrale politologiske teorier om
international politik. Eksamensspørgsmålene besluttes
og udleveres af eksaminator.
Eksaminationens varighed er 20 minutter inkl. votering.

Omprøve

Omprøveformen er den samme som den ordinære
prøve

Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

En bedømmer og en medbedømmer

Titel

Fagmodulskursus 2: International økonomisk politik

Oversættelse af titel

Subject module course 2: International Political
Economy

Seneste ændring
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Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•

Viden om centrale teorier inden for Political
Economy samt evne til at identificere, forstå og
reflektere over disse.

Færdigheder:
•
•

Færdighed i at analysere centrale problemstillinger
i relation til Political Economy med anvendelse af
relevant teori,
Færdighed i at vurdere praktiske problemstillinger
og løsningsmodeller.

Kompetencer:
•

Overordnet indhold

Kompetence til at håndtere komplekse og
tværfaglige udrednings- og analyseaktiviteter om
problemstillinger i tilknytning til Political Economy,
• Kompetence til at afdække yderligere
læringsbehov,
• Kompetence til at diskutere mulige analytiske
udfaldsrum.
På kurset gennemgås centrale teorier og debatter
indenfor den tværfaglige tilgang international politisk
økonomi. Teorierne holdes op mod og leder til
refleksioner omkring centrale reguleringstiltag i forhold
til aktivitetsområder inden for international politisk
økonomi. Kurset vil omfatte den ulige globale udvikling
og de skiftende globale rammebetingelser for udvikling
i det globale Syd.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger

Prøveform

Skriftlig prøve (Hjemmeopgave)
Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven
er en essay-prøve
Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal
besvares.
Opgaven må maksimalt have et omfang på 14.400
antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
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inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.

Omprøve

Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at
analysere centrale problemstillinger i relation til
international udvikling med anvendelse af relevant
teori fra kurset samt afdække yderligere videns- og
færdighedsbehov ved igangsætning af udrednings- og
analyseaktiviteter i relation til opgaven.
Omprøveformen er den samme som den ordinære
prøve

Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

Én bedømmer

Titel

Fagmodulskursus 3a: EU institutioner og governance

Oversættelse af titel

Subject module course 3: EU Institutions and
Governance

Seneste ændring
Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•

Viden om de formelle og uformelle organisatoriske
strukturer, procedurer, rutiner, og normer, som
karakteriserer de administrative og politiske
processer i EU.

Færdigheder:
•

Færdighed i at analysere konkrete problemstillinger
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indenfor politik og administration i EU med
anvendelse af centrale teorier på
genstandsområdet.
Kompetencer:
•

Kompetence til at forstå kompleksiteten i EU’s
politiske processer og den offentlige
administrations funktioner og opgaver.

Overordnet indhold

Fokus er på EU’s statslige og internationale
organisatoriske karakteristika, inter- og intrainstitutionel politik i EU herunder
interesseorganisationer, politikformulering og
implementering, og legitimitet og demokrati i EU.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger

Prøveform

Skriftlig prøve (Hjemmeopgave)
Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven
er en essay-prøve.
Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal
besvares.
Opgaven må maksimalt have et omfang på 14.400
antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.

Omprøve

Omprøveformen er den samme som den ordinære
prøve

Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

Én bedømmer
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Titel

Fagmodulskursus 3b: Politisk udviklingsøkonomi

Oversættelse af titel

Subject module course 3b: Political Economy of
Development

Seneste ændring
Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•

Viden om centrale teorier omkring udviklingens
politiske økonomi samt evne til at identificere,
forstå og reflektere over disse.

Færdigheder:
•

•

•

Færdighed i at analysere centrale
problemstillinger i relation til politik og
økonomisk udvikling med anvendelse af
relevant teori.
Færdighed i at sætte udviklingslandes politiske
økonomi i forhold til udviklingsteoretiske
forståelser af lokale, nationale og globale
magtforhold.
Færdighed i at vurdere praktiske
problemstillinger og løsningsmodeller.

Kompetencer:
•

•

Overordnet indhold

Kompetence til at håndtere komplekse og
tværfaglige udrednings- og analyseaktiviteter
om problemstillinger i tilknytning udviklingens
politiske økonomi.
Kompetence til at afdække yderligere
læringsbehov.

På kurset gennemgås centrale teorier og kritiske
diskussioner om statens type, karakter og
funktionsmåde, regimeformer i en udviklingskontekst,
økonomiske udviklingsprocesser, udviklingsstrategier
samt udviklingsbistandens rolle. Teorierne holdes op
mod centrale nedslagspunkter i udviklingsdebatten og
moderne udviklingshistorie.
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Undervisnings- og arbejdsform
Prøveform

Kurset består af forelæsninger
Skriftlig prøve (Hjemmeopgave)
Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven
er en essay-prøve.
Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal
besvares.
Opgaven må maksimalt have et omfang på 14.400
antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.
Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at
analysere centrale problemstillinger i relation til
international udvikling og politisk økonomi med
anvendelse af relevant teori samt afdække yderligere
videns- og færdighedsbehov ved igangsætning af
udrednings- og analyseaktiviteter i relation til opgaven.

Omprøve

Omprøveformen er den samme som den ordinære
prøve

Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

Én bedømmer

Titel

Fagmodulskursus 3c: Internationale institutioner og
global governance

Oversættelse af titel

Subject module course 3c: International Institutions
and Global Governance

Seneste ændring
Undervisningssprog

Engelsk
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Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•

•
•

Viden om hvordan internationale politiske,
juridiske og økonomiske strukturer regulerer og
muliggør internationalt samarbejde på regionalt
og globalt niveau,
Viden om det internationale samarbejdes
historie siden det 19. århundrede,
Viden om FN-systemet.

Færdigheder:
•

•

•

Færdighed i at opnå forståelse af et
flerdimensionelt fænomen der opererer på
regionale og globale niveauer,
Færdighed i at analysere vigtige
problemstillinger og policyområder i relation til
internationalt samarbejde,
Færdighed i at argumentere for valg af teori og
tilgange til global governance.

Kompetencer:
•

•
•
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform
Prøveform

Kompetence til selvstændigt at igangsætte
udrednings- og analyseaktiviteter om
problemstillinger og policyområder i tilknytning
til global governance,
Kompetence til at afdække yderligere
læringsbehov,
Kompetence til at diskutere mulige analytiske
udfaldsrum.

Dette kursus studerer ”global governance” som et sæt
af regionale og globale politiske processer og
institutioner, der er influeret af politiske, juridiske og
økonomiske regler og forhold. Første del af kurset
analyserer og diskuterer, hvad der generelt
kendetegner internationale institutioner og global
governance, mens anden del anvender denne viden på
særskilte sagsområder så som sikkerhed, retfærdighed,
sundhed og det globale klima.
Kurset består af forelæsninger
Skriftlig prøve (Hjemmeopgave)
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Individuel portfolie-eksamen.
Under kurset udarbejdes og afleveres et antal
skriftlige produkter som i eksamen kombineres med
et endeligt skriftligt produkt. Disse produkter belyser
forskellige aspekter af global governance og
internationale institutioner og afdækker
eksaminandens evne til at analysere centrale
problematikker og forståelser af internationalt
samarbejde.
Omprøve

Omprøven er en individuel skriftlig prøve af 48 timers
varighed.
Opgaven må maksimalt have et omfang på 14.400
antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.

Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

Én bedømmer

Titel

Fagmodulskursus 3d: Global sociologi

Oversættelse af titel

Subject module course 3d: Global Sociology

Seneste ændring
Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•

Viden om centrale sociologiske teorier om
forholdet mellem det globale og det lokale
samfund samt betydningen af globaliseringen
for udviklingen i medborgerskab, deltagelse og
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identitet.
Færdigheder:
•

•
•

Færdighed i at analysere centrale globale
problemstillinger gennem en sociologisk optik i
relation til betydningen for medborgerskab,
deltagelse og identitet med anvendelse af
relevant teori.
Færdighed i at argumentere for valg af teori.
Færdigheder i at vurdere metodiske
konsekvenser af teorivalg i forhold til konkrete
problemstillinger.

Kompetencer:
•

•

Kompetence til selvstændigt at igangsætte
sociologisk informerede udrednings- og
analyseaktiviteter om globale udviklinger og
deres betydning for det globale samfund i
relationen mellem medborgerskab, deltagelse
og identitet.
Kompetencer til at diskutere mulige analytiske
og teoretiske implikationer.

Overordnet indhold

På kurset gennemgås centrale sociologiske teorier og
kritiske diskussioner om ideen om det globale samfund
og relationerne mellem globalisering og
medborgerskab, deltagelse og identitet. Teorierne
holdes op mod centrale nedslagspunkter i moderne
europæisk og international samfundsudvikling (også i
det globale Syd og Øst).

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger

Prøveform

Skriftlig prøve (Hjemmeopgave)
Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Prøven
er en essay-prøve
Eksaminanden får udleveret et spørgsmål som skal
besvares.
Opgaven må maksimalt have et omfang på 14.400
antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
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Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.

Omprøve

Besvarelsen skal afdække eksaminandens evne til at
analysere centrale problemstillinger i relation til ideen
om et globalt samfund og betydningen heraf for
udvikling i medborgerskab, deltagelse og identitet med
anvendelse af relevant teori fra kurset samt afdække
yderligere videns- og færdighedsbehov ved
igangsætning af udrednings- og analyseaktiviteter i
relation til opgaven.
Omprøveformen er den samme som den ordinære
prøve

Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

Én bedømmer

Titel

Fagmodulskursus 3e: EU som global aktør

Oversættelse af titel

Subject module course 3e: EU as a global actor

Seneste ændring
Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•
•

Viden om udviklingen af EU som en
international aktør.
Viden om teoretiske tilgange til studiet af EU
som en international aktør.

Færdigheder:
•

Færdighed i at analysere problemstillinger om
EU som en international aktør.
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Kompetencer:
•

Kompetence til af udføre analyser af emner af
relevans for EU’s eksterne relationer og
hvorledes EU responderer på andre
internationale aktører og institutioner.

Overordnet indhold

Fokus er på EU som en international aktør, udviklingen
af EU’s militære kapaciteter, fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik, EU’s udvidelser og naboskabspolitik,
de eksterne dimensioner af interne EU-politikker, og EU
og globale handelsrelationer.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger

Prøveform

Skriftlig/mundtlig prøve
Individuel mundtlig eksamen med synopsis
Mundtlig prøve uden forberedelse. Eksaminationens
varighed er 20 minutter inkl. votering.
Noter samt kursusmateriale må medbringes
Synopsen må maksimalt have et omfang på 3600 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og
andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.
Synopsen skitserer hvorledes centrale teorier fra kurset
kan anvendes i forhold til en nutidig hændelse, proces
og/eller spørgsmål i den internationale sfære.
Eksamen tager udgangspunkt i synopsen og er en
afprøvning i hele pensum. Selve synopsen indgår ikke i
bedømmelsen.

Omprøve

Omprøveformen er den samme som den ordinære
prøveform, der skal dog ikke udarbejdes en ny
synopsis.

Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve
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Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

En bedømmer og en medbedømmer

Titel

Fagmodulskursus 3f: International Ret for
Samfundsvidenskaberne

Oversættelse af titel

Subject module course 3f: International Law for the
Social Sciences

Seneste ændring
Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•
•
•

Viden om international ret som juridisk
tænkemåde og som retssystem til håndhævelse
af internationale retlige normer
Viden om forholdet mellem international,
national, lokal og supranational ret.
Viden om hvordan juridiske strukturer
begrænser og rammesætter dag-til-dag politik
og samfundsudvikling på nationalt, regionalt,
internationalt og globalt plan.

Færdigheder:
•

•

Færdighed i at identificere og analysere
retlige aspekter af internationale og globale
problemstillinger, såsom ulighed, handel,
konflikt, migration og flygtninge,
menneskerettigheder, ændring i
retssystemer, international udvikling,
international administration og transnational
forvaltning.
Færdighed i at anvende internationale
juridiske normer på konkrete
problemstillinger.

Kompetencer:
•

Kompetence til at differentiere mellem retlige,
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•
•
•
•

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform
Prøveform

sociale, politiske og administrative tilgange.
Kompetence til at analysere den juridiske
dimension af de sociale, politiske og
administrative tilgange.
Kompetence til at konstruere et grundlæggende
juridisk argument.
Kompetence til at analysere internationale
problemstillinger og politikker fra et juridisk
perspektiv
Kompetence til at identificere retlige normer,
praksisser og institutioner (blandt andet
domstole) og forklare deres funktion.

Dette kursus giver de studerende en grundlæggende
forståelse af hvordan retlige relationer forstås, hænger
sammen og håndhæves, nationalt og internationalt. Det
præsenterer international ret for studerende på
samfundsvidenskabelige uddannelser og bruger
konkrete eksempler fra forskellige regionale og globale
udviklinger og udfordringer (inklusiv EU).
Kurset fokuserer på forskellige teoretiske, historiske og
forfatningsretlige opfattelser af ret i en international
kontekst samt betydningen af disse forskelle for
hvordan folkeretten implementeres, anvendes og
bruges i national ret. I kurset studeres forskellige
retsområder og hvordan de regulerer forskellige
politikfelter, f.eks. international humanitær ret,
handelsret og menneskerettigheder.
Kurset består af forelæsninger
Skriftlig/mundtlig prøve
Individuel mundtlig eksamen med synopsis.
Mundtlig prøve uden forberedelse. Eksaminationens
varighed er 20 minutter inkl. votering.
Eksaminanden udarbejder en synopsis på basis af en
udsendt fælles problemstilling.
Synopsen må maksimalt have et omfang på 3600 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og
andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
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Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.
Opgaven præsenterer en nutidig hændelse, proces
eller spørgsmål i den internationale sfære. Synopsen
skitserer hvorledes centrale retlige teorier fra kurset
kan anvendes i forhold til den rejste problemstilling.
Synopsen skal uploades indenfor 48 timer efter at
opgaven er udsendt til de studerende.
Eksamen tager udgangspunkt i synopsen og er en
afprøvning i hele pensum. Selve synopsen indgår ikke i
bedømmelsen.
Synopsis-delen af eksamen placeres i umiddelbar
forlængelse af kurset.
Omprøve

Omprøve er den samme som den ordinære prøveform,
der skal dog ikke udarbejdes en ny synopsis.

Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

Én bedømmer og én medbedømmer

Titel
Oversættelse af titel
Seneste ændring

Fagmodulskursus 3g: International udvikling; kultur,
magt og samfund
Subject module course 3g: International development;
Culture, power and society

Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•

Viden om centrale teorier omkring udviklingens
politiske kultur, herunder magtforhold,
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rettigheder, identitet og sociale bevægelser,
samt evne til at identificere, forstå og reflektere
over disse.
Færdigheder:
•

•

•

Færdighed i at analysere centrale
problemstillinger i relation til udvikling, politik
og kultur med anvendelse af relevant teori.
Færdighed i at sætte udviklingslandes politiske
kultur i forhold til folkelige og
udviklingsteoretiske forståelser af lokale,
nationale og globale magtforhold.
Færdighed i at vurdere praktiske
problemstillinger og løsningsmodeller.

Kompetencer:
•

•
Overordnet indhold

Kompetence til at håndtere komplekse og
tværfaglige udrednings- og analyseaktiviteter
om problemstillinger i tilknytning udvikling,
politik og kultur.
Kompetence til at afdække yderligere
læringsbehov

På kurset gennemgås centrale teorier om og kritiske
diskussioner af politik, kultur og udvikling på baggrund
af en række konkrete aktiviteter, som i samspil med
sociale og kulturelle bevægelser skaber en given
politisk kultur i et udviklingsland.

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset består af forelæsninger

Prøveform

Skriftlig prøve (Hjemmeopgave)
Eksamensformen er en skriftlig opgave. Mindst
halvdelen af litteraturen i referencelisten er fra
kursuslitteraturen.
Opgaven må maksimalt have et omfang på 14.400
antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.
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Opgaven skal afleveres senest en uge efter den sidste
undervisningsgang. Emnet for opgaven skal godkendes
af underviserne inden den sjette undervisningsgang.
Omprøve

Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Omprøveformen er den samme som den ordinære
prøveform, dog skal emnet for opgaven godkendes to
uger inden afleveringsfristen for
omprøven/sygeprøven.

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

Én bedømmer

Titel

Fagmodulskursus 3h: Krig, fred og usikkerhed

Oversættelse af titel

Subject module course 3h: War, Peace and Insecurity

Seneste ændring
Undervisningssprog

Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•
•

Viden om centrale teorier om international
sikkerhed samt evne til at identificere disse.
Viden om at klassificere ovenstående i forhold
til analyseniveauerne: aktør, institution og
struktur.

Færdigheder:
•
•
•

Færdighed i at analysere centrale
problemstillinger i relation til international
sikkerhed med anvendelse af relevant teori.
Færdighed i at argumentere for valg af teori.
Færdighed i at vurdere metodiske konsekvenser
af teorivalg i forhold til konkrete
problemstillinger.
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Kompetencer:
•

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform
Prøveform

Kompetence til selvstændigt at igangsætte
udrednings- og analyseaktiviteter om
problemstillinger i tilknytning til international
sikkerhed.
• Kompetence til at afdække yderligere
læringsbehov.
• Kompetence til at diskutere mulige analytiske
udfaldsrum.
På kurset gennemgås centrale teorier og diskussioner
om international sikkerhed herunder: offensiv og
defensiv neo- realisme, teorier om magtbalance,
teorier om over- og underbalancering samt
konstruktivistiske og liberale teoridannelser om
sikkerhed. Teorierne holdes op mod centrale
nedslagspunkter i moderne europæisk og international
historie.
Kurset består af forelæsninger
Mundtlig/skriftlig prøve
Individuel mundtlig eksamen med synopsis.
Mundtlig prøve uden forberedelse. Eksaminationens
varighed er 20 minutter inkl. votering.
Synopsen må maksimalt have et omfang på 3600 antal
tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er inklusive
forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og
andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg.
Synopsen skitserer hvorledes centrale teorier fra kurset
kunne anvendes i forhold til en nutidig hændelse,
proces og/eller spørgsmål i den internationale sfære.
Eksamen tager udgangspunkt i synopsen og er en
afprøvning i hele pensum. Selve synopsen indgår ikke i
bedømmelsen.

Omprøve

Omprøveformen er den samme som den ordinære
prøveform, der skal dog ikke udarbejdes en ny
synopsis.
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Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve
Hjælpemidler til eksamen

Individuel prøve
Noter samt kursusmateriale må medbringes.

Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

En bedømmer og en medbedømmer

Titel

Fagmodulkursus 4a: Videregående
Samfundsvidenskabelig Metode

Oversættelse af titel

Subject module course 4a: Advanced Social Science
Methodology

Seneste ændring
Undervisningssprog

Dansk eller engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•

Viden på et videregående niveau om metodepraksis
inden for den metodespecialisering den studerende
har valgt.

Færdigheder:
•

Færdighed i at anvende den valgte
metodespecialisering på et videregående niveau.

Kompetencer:
•

•

Overordnet indhold

Kompetence til at anvise metodiske løsninger – ud
fra den enkelte metodespecialiserings præmisser,
herunder ved inddragelse af relevante perspektiver
fra andre metodespecialiseringer.
Kompetence til at reflektere over den
specialiserede metodetilgang i kontekst af
videnskabelige vurderingskriterier.

Kurset består af en række forskellige samfundsfaglige
metodespecialiseringer, som hver især afvikles som
separate metodespecialiseringsspor. Studienævnet
sikre at der er en varietet i udbuddet og godkender
indhold på hver af de udbudte metodespecialiseringer.
Der udbydes som minimum et
metodespecialiseringsspor inden for; kvantitativ
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metode, hvert semester. Indholdet af de enkelte
specialiseringer fremgår af kursus.ruc.dk inden
kursustilmelding.
Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige
bacheloruddannelse, vælger selv hvilket af de udbudte
specialiseringsspor som de ønsker at følge. Studerende
indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser
(hum, nat og humtek) skal følge specialiseringssporet i;
Kvantitativ metode, for derigennem at opnå en
tilstrækkelig brede i deres samfundsfaglige
metodekompetencer.
Undervisnings- og arbejdsform
Prøveform

Kurset består af forelæsninger
Skriftlig prøve (Hjemmeopgave)
Individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave.
Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af
den undervisningsansvarlige inden for den
metodespecialisering, som den studerende har valgt at
følge som metodespor på kurset.
Opgaven udleveres senest 21 dage før besvarelsen skal
afleveres og må maksimalt have et omfang på 19.200
antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg.
Opgaven afleveres senest den førstkommende hverdag
efter sidste kursusgang.

Omprøve

Omprøve er en 48 timers individuel skriftlig, bunden,
hjemmeopgave.
Opgaven består af ét eksamens-spørgsmål som stilles af
den undervisningsansvarlige inden for den
metodespecialisering, som den studerende har valgt af
følge som metodespor på kurset.
Opgaven må maksimalt have et omfang på 19.200
antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene er
inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
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Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.
Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Individuel prøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

7-trins-skala

Censur

Én bedømmer

Titel

Fagmodulkursus 4b: Samfundsvidenskabelig
Analysestrategi

Oversættelse af titel

Subject module course 4b: Social Science Analysis
Strategy

Seneste ændring
Undervisningssprog

Dansk eller engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier Viden:
•

Viden om og kendskab til forskellige
samfundsvidenskabelige analysestrategier.

Færdigheder:
•
•

Færdighed i at udarbejde analysestrategi.
Færdighed i at reflektere over videnskabelige
vurderingskriterier, herunder gennemførelsens
kvalitet og analysens struktur og transparens.

Kompetencer:
•
Overordnet indhold

Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de
analytiske valg.

Kurset indeholder først en introduktion til forskellige
samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er
at belyse og give indsigt i, hvordan man kommer fra
problemstilling, valg af teori og empiri til udarbejdelse af
en stringent, systematisk og reflekteret analysestrategi.
Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale
organiseres og systematiseres, med mulighed for at

Side 29

specialisere sig indenfor forskellige analysestrategiske
retninger.
Det anbefales at studerende tager kurset parallelt med
bachelorprojektet.
Undervisnings- og arbejdsform
Prøveform

Kurset består af forelæsninger
Mundtlig prøve
Mundtlig prøve på baggrund af en poster (AO 841 mm*
1189 mm) udarbejdet i grupper.
Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der
er identiske med bachelorprojektgrupperne.
Studerende, der ikke følger samme specialiseringsspor
som deres bachelorprojektgruppe, indgår i
administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 til 4
studerende pr. gruppe.
Posteren uploades i digital form ved kursets afslutning
(den præcise dato fastsættes inden kurset begyndes).
Posteren præsenteres i print ved en mundtlig eksamen;
det er de studerendes ansvar at printe posteren.
Foruden spørgsmål til posteren kan spørgsmål til
pensum blive inddraget til den mundtlige
eksamination.
Eksaminationen foregår som en samtale mellem de
studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe
fremlægger deres poster for bedømmer.
Fremlæggelsen har en varighed af maksimalt 3
minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per
studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter
samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende
skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster
og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der
foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren
og den mundtlige prøve.

Omprøve

Omprøve er en 48-timers individuel skriftlig, bunden,
hjemmeopgave.
Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af
den undervisningsansvarlige inden for det
specialiseringsspor, som den studerende har valgt at
følge på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang
på 19.200 antal tegn inkl. mellemrum. Omfangskravene
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er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv evt. bilag.
Opgaver, der ikke overholder omfangskravene, afvises
fra bedømmelsen, og der er anvendt et
eksamensforsøg.
Forudsætninger for at kunne gå til
eksamen
Gruppeprøve eller individuel prøve

Gruppeprøve

Hjælpemidler til eksamen
Bedømmelsesform

Bestået/Ikke bestået

Censur

En bedømmer og en medbedømmer

Ændringer af studieordning for Internationale studier
Ændringer der er vedtaget før den 1. september 2018, fremgår af studieordning af 1. september
2017.

Ændringer af 1. september 2018.
Afsnit:

Fagmodulprojekt 1 i Internationale
Studier
Overordnet indhold

Ændret fra:

De studerende udarbejder i grupper
et selvstændigt problemorienteret
projekt indenfor fagmodulprojektets
overordnede målbeskrivelse
Indholdet af projektarbejdet skal
omfatte en selvvalgt
samfundsvidenskabelig
problemstilling ud fra et perspektiv
inspireret af fagfeltet ’International
Politik’ og/eller ’International
Udvikling’. Projektarbejdet afsluttes
med udfærdigelse af en skriftlig
projektrapport

Fagmodulprojekt 1
Undervisnings- og arbejdsform

Fagmodulprojekt 1
Prøveform

Prøvens længde inkl. votering
fastsættes således:
• Ved 2 eksaminander 60 minutter
•Ved 3 eksaminander 75 minutter

Ændret til:

De studerende udarbejder i grupper
et selvstændigt problemorienteret
projekt indenfor fagmodulprojektets
overordnede målbeskrivelse
Indholdet af projektarbejdet skal
omfatte en selvvalgt
samfundsvidenskabelig
problemstilling ud fra et perspektiv
inspireret af fagfeltet ’International
Politik’ og/eller ’International
Political Economy. Projektarbejdet
afsluttes med udfærdigelse af en
skriftlig projektrapport
Den primære undervisningsform
består af projektvejledning, hvor
den enkelte projektgruppe mødes
med den tildelte vejleder efter
individuelle aftaler, samt vejledning
i klynger.
Slettet jf. UL beslutning
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•Ved 4 eksaminander 90 minutter
•Ved 5 eksaminander 105 minutter
Fagmodulskursus 2
Titel
Fagmodulskursus 3a
Titel
Fagmodulskursus 3b
Titel
Fagmodulskursus 3c
Titel
Nyt kursus på kombi
Fagmodulskursus 3d
Titel
Nyt kursus på kombi
Fagmodulskursus 3e
Titel
Nyt kursus på kombi
Fagmodulskursus 3f
Titel
Nyt kursus på kombi
Fagmodulskursus 3g
Titel
Nyt kursus på kombi
Fagmodulskursus 3h
Titel

International udvikling

International Political Economy

EU-governance

EU institutions and Governance

International udvikling og politisk
økonomi
Global Governance

Political Economy of Development

Globalisering og civilsamfund

International Institutions and Global
Governance
Global Sociology
EU som global aktør
International Ret for
Samfundsvidenskaberne
International udvikling; Kultur, magt og
samfund
Krig, fred og sikkerhed

Ændringer pr. 1. september 2018 er godkendt af Studienævnet for Internationale studier den 29.
september 2017
Godkendt af Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse den 28. november
2017

