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Åtgärdsplaner för Kandidatprogrammet i statsvetenskap, Försvarshögskolan

I ljuset av den självvärdering som lämnades in tidigare i år finns vissa åtgärdspunkter som jag som
studierektor i statsvetenskap och ansvarig för FHS:s kandidatprogram kontinuerligt jobbar med. Dessa
punkter gäller framförallt två olika aspekter: progressionen inom programmet samt
studentutvärderingar.
•

Vad gäller progressionen har jag efter ett lärarinternat som hela det statsvetenskapliga ämnet
hade i mars satt igång arbetet med att implementera vissa nyckelförändringar i upplägget på
kandidatprogrammet. Dessa gäller programmets första, andra och femte termin. Utan att gå in
i detalj på dessa förändringar kan jag kort säga att de handlar om att öka den intellektuella
nivån och ämnesmässiga bredden på kandidatprogrammet, samt bättre återspegla lärarnas
kompetenser.
Statsvetenskap inom inriktningen säkerhet och kris är brett. Inriktningen hjälper oss
visserligen att tänka progression på ett sätt som är svårt på vanliga statsvetenskapliga
utbildningar, där ännu mer allmänt statsvetenskapligt ska täckas in. Men vi måste ändå välja
att rikta in oss inom inriktningen så att säga på ett sätt som tar tillvara på den kompetens den
forskande och undervisande personalen besitter. Här genomför vi alltså viktiga förändringar
genom att införa nya kurser och byta ut befintliga kurser genom nya kursplaner. Den första
kullen av kandidatprogrammet som får ta del av samtliga förändringar är den som börjar 2019.

•

Vad gäller studentutvärderingar har ju UKÄ genomfört stickprov på hur vi säkerställer
utvärderingarnas genomförande och betydelse för utbildningens utformning. Detta har även
gjort oss medvetna om att det finns förbättringspotential vad gäller sättet på vilket vi genomför
utvärderingarna och även hur de kan leda till reell förändring. Vi diskuterar därför olika
förslag på hur man kan uppnå högre svarsfrekvens samt hur exempelvis uppföljningssamtal
med studenterna om resultat av utvärderingarna kan underlätta förbättringsprocessen på
respektive kurs.

En ytterligare punkt som inte togs upp i självvärderingen men som ändå får anses högst relevant i
sammanhanget rör frågan om internationalisering. Vi eftersträvar självklart en högre grad av
internationalisering genom att få fler av våra studenter att söka sig utomlands samt även kunna ta emot
utländska studenter på kandidatprogrammet. Som ett led i detta planeras en ny valbar kurs på
programmets tredje termin: Terrorism, irregular warfare and intelligence, som är tänkt att gå första
gången höstterminen 2020. Genom denna kurs hoppas vi kunna ingå fler erasmusavtal med andra
universitet inom EU som gör det möjligt att både skicka iväg samt ta emot fler studenter.
Detta kan tyckas som ett kort svar på ett omfattande program. Dock fanns inte så pass mycket i
självvärderingen som gällde just förbättringspotential. Lärartillgången får anses god, liksom
genomströmning och könsbalansen bland de studerande. Kopplingen till arbetsmarknaden är också
mycket bra och det verkar som en relativt hög andel av våra färdigexaminerade studenter finner
relevanta jobb, alternativt studerar vidare på masternivå.
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