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Kursplan för kurs på forskarnivå 
 

Kursens benämning: Statsvetenskap med inriktning krishantering och 

internationell samverkan 

 

Engelsk benämning: Political Science with a focus on Crisis Management and 

International Relations 

 

Kurskod: 3FN0010 

 

Gäller från: HT19 

 

Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens kursplaneutskott 

vid Försvarshögskolan 2019-01-21. 

Institution: Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL). 

Ämne: Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet. 

Beredande ämnesråd: Statsvetenskap. 

Nivå: Forskarnivå. 

Omfattning: 7,5 högskolepoäng (hp). 

 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen  

Antagen till forskarutbildning i statsvetenskap eller motsvarande. 

 

Kursens innehåll 

Kursen ger en specialiserad kunskap om de teorier och metoder som används 

inom den statsvetenskapliga inriktningen krishantering och internationell 

samverkan. Kursens utgångspunkt är inriktningens vetenskapliga ansats att 

krissituationen skapar en psykologisk och organisatorisk inramning för 

problemformulering, beslutsfattande, kommunikation, ledning, samverkan, 

utvärdering/inlärning samt policy/kapacitetsskapande. Denna ram undersöks med 

teorier hämtade från bland annat International Relations (IR), 

förvaltningsforskning och EU-forskning. Empiriskt omfattar inriktningen 
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krishantering på såväl kommunal, regional och nationell som europeisk och 

internationell nivå.   

 

Lärandemål 

Efter att ha genomgått kursen förväntas doktoranden kunna: 

- kritiskt diskutera statsvetenskap med inriktning krishantering och 

internationell samverkan som vetenskaplig disciplin 

- ingående och på ett fördjupat teoretiskt plan motivera användningen av 

olika begrepp och diskurser inom inriktningen 

- identifiera och självständigt värdera design- och metodmässiga utmaningar 

för den statsvetenskapliga inriktningen krishantering och internationell 

samverkan. 

 

Kunskapskontroll och examination 

Kursen examineras genom aktiv närvaro vid sju seminarietillfällen samt 

författande av en essä där doktoranden tillämpar sina kunskaper om 

forskningsdesign och metod på ett fritt valt problem inom den statsvetenskapliga 

inriktningen krishantering och internationell samverkan. 

Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska 

kunna uppnås. Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och 

av examinator godkända skäl föreligger. Studenten har tre arbetsdagar för 

komplettering efter det att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och 

av examinator godkända skäl föreligger. 

Om en doktorand har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt 

stöd på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa 

examinationsformer för doktoranden. 

 

Betyg 

Ges enligt två-gradig skala: Godkänd (G) och Underkänd (U). För godkänd krävs 

aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och godkänt på den avslutande 

skriftliga uppgiften. 
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Övrigt 

Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och 

ligger till grund för eventuella förändringar av kursen 

Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


