Utbildningsplan
Programmet för Internationellt arbete 120 högskolepoäng
vid Högskolan för lärande och kommunikation AB i Jönköping (HLK)
fastställd av HLK:s styrelse 2008-06-18
Allmän beskrivning
1.
2.
3.
4.
5.

Programmets namn: Programmet för Internationellt arbete (IA)
Omfattning: 120 högskolepoäng
Nivå: Grund
Programkoder Ladok: LGINA
Beslut: Fastställd av HLK:s styrelse 2008-06-18

Programbeskrivning
Programmet för Internationellt arbete 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 biståndssektorn, utvecklingsarbete, fredsbevarande
arbete eller inom internationell näringslivsverksamhet.
Huvudområdet för programmet är Internationella relationer. Övriga delar av
programmet sammanfattas under rubrikerna Ekologiska perspektiv, Strategier för hållbar
utveckling, Kommunikativa perspektiv samt Beteendevetenskapliga perspektiv.
Verksamhetsförlagd utbildning ingår under de ovan nämnda delarna och omfattar
sammanlagt 22,5 högskolepoäng.
Vissa kurser inom programmet ges på engelska.
Vissa kurser inom programmet är valbara för studenter inom Lärarprogrammet och
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet.

Mål
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten med följande precisering av HF bilaga 2 SFS
2006:1053
– visa kunskap och förståelse inom området Internationella relationer inbegripet
kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga
metoder inom området.
– ha kunskap och förståelse relevant för internationellt arbete, inbegripande bland
annat ekonomiska och sociala förhållanden, internationella konflikter, frågor rörande
mänskliga rättigheter och folkrätt, och utvecklingskunskap med hållbar utveckling

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
väldefinierade 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 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.

Kursuppgifter
I högskoleprogrammet ingår följande kurser. För varje kurs skall finnas en särskild
kursplan upprättad enl HF 6:15.
Huvudområde Internationella relationer (IR)
IR I
Delkurs 1

Den internationella världsordningen i ett samhällsvetenskapligt
perspektiv

7,5 hp

Politik, maktförhållanden, kultur, religion och identitet på olika
samhällsnivåer och i olika geografiska sammanhang

7,5 hp

Delkurs 3

Företagens ekonomiska och politiska roll i världssamfundet

7,5 hp

Delkurs 4

Fallstudiekurs/självständigt arbete, vetenskapliga metoder

7,5 hp
30 hp

Delkurs 2

IR II
Delkurs 1

Projekthantering
Projektledning
Biståndssystem

7,5 hp

Delkurs 2

Frivilligorganisationer
Non-govermental organizations (NGOs)
Redovisning och revision
Vetenskapliga metoder
7,5 hp

IR III

Examensarbete, vetenskapliga metoder och
verksamhetsförlagd utbildning

Totalt Internationella relationer
Övrigt
Ekologiska perspektiv I
Naturliga processer och naturresurser:
Grundläggande ekologi med naturresursekologi
Naturresursutnyttjande och energiresurser
Naturkatastrofer

22,5 hp
67,5
7,5 hp

Ekologiska perspektiv II
Människans påverkan:
Klimat och klimateffekter
Gifter och miljöhot
Biologisk mångfald
Humanekologi
Hållbar livsmedelsproduktion
Hållbar konsumtion

7,5 hp

Strategier för Hållbar utveckling I
Etik och hållbar utveckling
Fattigdomsbekämpning
Katastrofförebyggande och katastrofhjälp
Nationella och internationella mål miljö- och millenniemål

7,5 hp

Strategier för Hållbar utveckling II
Katastrofförebyggande och katastrofhjälp
Nationella och internationella mål (miljö- och millenniemål)

7,5 hp

Kommunikativa perspektiv
Kriskommunikation
Politisk kommunikation
Internationell massmediekunskap
Visuell kommunikation
Hälsokommunikation
Interkulturell kommunikation/samverkan

7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning

7,5 hp

Beteendevetenskapliga perspektiv
Gruppdynamik, Socialpsykologi
Konfliktlösning
Kris- och katastrofpsykologi

7,5 hp
______

hp

Totalt övrigt

52,5 hp

TOTALT

120 hp

Programmets struktur är följande:
Termin 1
Internationella relationer I
Termin 2
Ekologiska perspektiv I
Ekologiska perspektiv II
Strategier för Hållbar utveckling I
Strategier för Hållbar utveckling II
Termin 3
Kommunikativa perspektiv
Verksamhetsförlagd utbildning
Internationella relationer II
Termin 4
Beteendevetenskapliga perspektiv
Internationella relationer III

30 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
7,5 hp
15 hp
7,5 hp
22,5 hp

Examensuppgifter
Efter fullgjorda kursfordringar inom Programmet Internationellt arbete utfärdas
högskoleexamen med inriktning mot Internationella relationer.
Engelsk översättning är ”University Diploma with major in International Relations”.

Förkunskapskrav och urvalsgrunder
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildningsprogrammet finns angivet i HF 7:5-7, 24.
Särskild behörighet
För antagning till utbildningsprogrammet krävs särskild behörighet med betyget lägst
Godkänd i följande ämne:
EnB eller motsvarande kunskaper enligt HF 7:8

Övrigt
Utbildningsprogrammet ges på helfart. Undervisningsspråk är svenska och engelska.
De i utbildningen ingående kurserna, med undantag för VFU, kan även läsas var för sig.
Kursbevis över genomförd kurs erhålles efter ansökan.

