Institutionen för globala studier är en
tvärvetenskaplig institution med ett brett
utbud av utbildningar som ger dig förmåga
att förstå och analysera samhällsfenomen
i en globaliserad värld. För dig som är
intresserad av att arbeta med internationella
frågor, i Sverige eller utomlands, är denna
kunskap avgörande.
Kandidatprogrammet i globala studier
Programmet (180hp) riktar sig till dig som siktar på ett yrkesliv inom verksamheter som arbetar med globala utmaningar
inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Programmet
har en tvärvetenskaplig grund, och fokus för studierna ligger
på frågor om fattigdom, konflikter, mångfald, miljöproblem,
demokrati och makt. Som en röd tråd genom programmet går
diskussionen om rättvisa och hållbarhet, och hur dessa två
begrepp tolkas och används akademiskt och politiskt.
Programmets första år börjar med en introduktion till
akademiska studier och globala utmaningar. Kursen därpå
handlar om global och lokal ekonomi, makt och kultur.
Den tredje kursen är en teorikurs om rättvisa och makt, följd
av det första årets sista kurs behandlar hur olika institutioner
och aktörer bemöter och hanterar globala utmaningar.
Under programmets andra år läser du ett eller flera av följande
ämnen: Afrikastudier, Asienstudier, globala genusstudier,
globala utvecklingsstudier, humanekologi, internationella
relationer, Latinamerikastudier, Mellanösternstudier, eller
socialantropologi. Under det tredje året läser du metodkurs,
färdighetskurs i projektledning och utredning, gör praktik
eller går fältkurs, samt genomför ett examensarbete.

Kombinera fristående kurser

Skruva upp din kompetens med en master

Utbudet är stort och institutionen för globala studier erbjuder,
utöver kandidatprogrammet i globala studier, ämnesutbildningar på grundnivå inom följande huvudområden:
•
Globala utvecklingsstudier
•
Humanekologi
•
Internationella relationer
•
Socialantropologi
Du kan alltså välja att läsa fristående kurser för att sätta ihop
en egen kandidatexamen, eller för att komplettera en annan
utbildning och få ökad kunskap om globala frågor.
En kandidatexamen omfattar 180 hp i avslutade kurser,
90 hp ska vara i ett huvudområde samt ytterligare 90 hp
i valfria avslutade universitetskurser.

Vid institutionen för globala studier kan du välja mellan tre
olika masterprogram:
Master Programme in Global Studies är ett internationellt
program som ges på engelska och omfattar 2 års heltidsstudier
(120 högskolepoäng). Det är ett tvär- och mångvetenskapligt
program som fokuserar på globalisering inom olika områden,
till exempel etnicitet, kulturell mångfald, världsuppfattningar,
global politisk ekonomi och säkerhet, konfliktlösning samt
hållbar utveckling. Det övergripande syftet är att ge studenterna avancerad kunskap inom det tvärvetenskapliga fältet
globala studier. Programmet ger studenterna en grund både för
vidare studier på doktorandnivå och för en anställning inom
en mängd olika internationella och nationella organisationer.

Studera utomlands
Som student på institutionen för globala studier har du många
möjligheter att studera utomlands och få värdefulla kunskaper
och erfarenheter inför framtiden.
Diana Ekman tog chansen att läsa en
termin utomlands. Hon valde att läsa
internationella relationer i Hong Kong
och fick med sig massor av nya erfarenheter hem. I Hong Kong upptäckte hon
att hon hade en riktigt bra grund att stå
på från sina studier vid Göteborgs
universitet.

”Jag ville till något som var annorlunda.
Jag hade rest i Asien och blivit fascinerad,
men inte varit i Hong Kong. Ett plus var att
Göteborgs universitet har avtal med två
universitet där.”

Master Programme in Human Rights Policy & Practice
(Erasmus Mundus) är ett internationellt program som ges
på engelska och omfattar 2 års heltidsstudier (120 hp).
Programmet är ett samarbete där Göteborgs universitet är
ett av partneruniversiteten tillsammans med Roehampton
University i London, Storbritannien, och University of Deusto
i Bilbao, Spanien.
Studierna bedrivs på följande platser:
•
Termin 1: Göteborg
•
Termin 2: Bilbao
•
Termin 3: London
•
Termin 4: valbart

Läs mer om utlandsstudier och vad tidigare studenter säger på
globalstudies.gu.se/utbildning.

Framtiden och arbete
Programmet ger dig kunskaper som lämpar sig för fortsatta
studier eller arbete med rättvise- och hållbarhetsrelaterade
frågor, exempelvis som handläggare, konsult eller projektledare inom offentlig förvaltning, företag eller frivilligorganisationer. Tidigare studenter arbetar bland annat som:
Arbetsgivare
Miljöförvaltningen
Husqvarna AB
UNHCR
Urban Laboratory Göteborg
Migrationsverket

”Utbildningen var en riktig ögonöppnare.
Fördomar och värderingar ställdes på ända
och min världsbild fylldes på när samhällsflöden och processer blev tydligare.”

Jenny Nilsson med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Jenny läste
masterprogrammet i mänskliga rättigheter och spenderade en termin
som praktikant på Human Right Watch (HRW) i New York.

Lärare från hela världen
Institutionens lärare och forskare kommer från många olika
delar av världen och har ett stort engagemang både i mötet
med studenterna och i den pågående samhällsutvecklingen.

”Vi är ett fantastiskt gäng pedagoger här på
institutionen. Det engagemang som finns för
de frågor vi undervisar om genererar också
en pedagogisk kvalitet.”
Citat från lektor Bent Jörgensen, som 2014 mottog Göta
studentkårs pedagogiska pris för sin undervisning på en
fältkurs i Vietnam.

Översikt: utbildningar och kurser
Program på grundnivå
•
Kandidatprogrammet i globala studier (180hp)
Program på avancerad nivå (master)
•
Master Programme in Global Studies (120hp)
•
Masterprogram i mänskliga rättigheter (120hp)
•
Master Programme in Human Rights Policy & Practice
(120hp)

”Jag är säker på att jag inte hade kunnat
söka samma jobb efter kandidatexamen
som jag kan söka nu.”

Fristående kurser i följande ämnen
•
Afrikastudier
•
Asienstudier
•
Globala genusstudier
•
Globala utvecklingsstudier
•
Humanekologi
•
Internationella relationer
•
Latinamerikastudier
•
Mellanösternstudier
•
Museion
•
Socialantropologi

Läs mer om masterprogrammen på
globalstudies.gu.se/utbildning/avancerad.

Läs mer om utbildning på globalstudies.gu.se/utbildning.

”Det är bra att spetsa till utbildningen med
en master, det har jag sett under praktiken.
Jag har både breddat kunskaperna och
fördjupat den analytiska förmågan.”

Foto: Johan Wingborg
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Masterprogrammet i mänskliga rättigheter undervisas på
svenska och omfattar 2 års heltidsstudier (120 hp). Programmet
lägger särskild vikt på implementering av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete med hjälp av ett problemorienterat förhållningssätt. Programmets tvärvetenskapliga
grund innebär att vi diskuterar mänskliga rättigheters roll i
dagens värld utifrån politiska, etiska och juridiska perspektiv
och du kommer att tillägna dig fördjupade kunskaper om
mänskliga rättigheters framväxt, dess rättsliga system, strukturer
och aktörer. Arbete med mänskliga rättigheter sker överallt i
samhället och efterfrågan på kunskaper kring MR-frågor finns
i såväl kommunala och statliga som internationella organ,
exempelvis FN och EU.

Foto: UN Photo/Amanda Voisard
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Globala utvecklingsstudier
Inom globala utvecklingsstudier (GUS) vävs utvecklingsforskningens idéhistoria samman med viktiga historiska
skeenden, såsom nationalstatens framväxt, kolonialismen,
koloniernas politiska frigörelse och de fortsatt föränderliga
relationerna mellan olika delar av världen, inklusive utvecklingssamarbetets uppkomst och förändring. De historiska
momenten syftar till att bättre förstå den nu rådande globala
ordningen, aktuella utvecklingsproblem, och nutida mönster
av fattigdom, marginalisering och konflikt. Både utvecklingens
ekonomi och utvecklingens politik är viktiga inom GUS. Det
samtida världsekonomiska systemet utgör ramen för fattiga
samhällens möjligheter och svårigheter att utvecklas socialt
och ekonomiskt på ett hållbart sätt, och parallellt med det
globala systemet studeras både lokala försörjningssystem och
nationella utvecklingsstrategier som påverkar den socioekonomiska utvecklingen. Statens roll i samhällsutvecklingen
och olika typer av demokratiutveckling och samhällsstyrning
studeras, liksom hur utvecklingsprocesser påverkar och
påverkas av olika slags säkerhetsproblem och konflikter. Även
frågor om identiteter relaterade till genus, etnicitet, nationalitet
och religion diskuteras och problematiseras. GUS omfattar
både kritisk analys och praktiskt förändringsarbete, liksom
diskussioner av strategier bland statliga, privata och civilsamhälleliga aktörer för att t.ex. bekämpa fattigdom och bidra
till hållbara utvecklingsprocesser, lokalt och globalt.

Humanekologi
Humanekologi är ett samhällsorienterat, miljövetenskapligt
ämne som studerar samspelet mellan mänskliga samhällen
och naturgivna miljöer. Centrala frågor inom ämnet är hur
människan påverkar och utnyttjar sin omgivning och hur de
lokala och globala ekosystemen sätter gränser för mänsklig
verksamhet. Forskning och studier i humanekologi syftar till
att ge nödvändig kunskap om vad som orsakar dagens miljöproblem, samt om vilken samhällelig organisation och teknologi som behövs för att uppnå en hållbar utveckling. Inom
humanekologin studerar man även hur traditioner, maktrelationer, strategier och världsbilder påverkar förutsättningarna för hållbar utveckling, samt hur miljöproblemen
samspelar med andra samhälleliga problem som fattigdom,
ojämlikhet och icke hållbar resursanvändning. Studier inom
humanekologi bedrivs utifrån olika tids- och rumsskalor och
har ofta fokus på såväl historiska som nutida samband mellan
lokala och globala förhållanden. Humanekologin tillämpar
ett tvärvetenskapligt arbetssätt som överbryggar de traditionella ämnesgränserna mellan och inom samhälls-vetenskaper,
humaniora, natur- och teknikvetenskaper och det omgivande
samhället. Detta ger en transdisciplinär kunskap som integrerar
forskningsbaserade och traditionellt praktiska erfarenheter,
som utgör ett viktigt medel i arbetet för ett hållbart samhälle.

Internationella relationer
Internationella relationer (IR) ägnar sig åt studier av hur det
internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och
kulturellt, dess historiska framväxt och förändrade maktförhållanden, samt hur relationer mellan stater, mellan- och
överstatliga organisationer, multinationella företag, ickestatliga aktörer (NGO:s) och sociala rörelser påverkar de
internationella relationerna. Stort utrymme ägnas åt konflikter,
vad dessa beror på och vilka aktörer och strukturella
förhållanden som påverkar dem. Säkerhetsproblematiken är

Latinamerikastudier

en central fråga inom IR, t.ex. militära hot från stater, privata
säkerhetsföretag, internationell kriminalitet och terrorism,
kärnvapenspridning, vapenhandel, globala och regionala miljöhot samt att staten själv kan utgöra ett hot för medborgarnas
säkerhet. En annan central fråga är förståelsen av den globala
politiska ekonomin, globaliseringens ekonomiska drivkrafter
och några av dess begränsningar så som de kommer till uttryck
på lokal nivå i olika delar av världen. Denna problematik
omfattar de utmaningar som den ekonomiska globaliseringen
och dess politiska regelverk står inför, de förändrade förutsättningarna för maktutövning och ledarskap på lokal, regional,
nationell och global nivå, liksom den roll som olika former av
mellan- och överstatligt samarbete kan spela för fred, säkerhet
och utveckling.

Latinamerikastudier (från Mexiko till Patagonien i södra
Argentina samt Karibien) är ett tvärvetenskapligt ämne vars
centrala frågeställningar berör historiska såväl som samtida
problem inom både det humanistiska och det samhällsvetenskapliga området. Kurserna syftar till att ge en ökad och
fördjupad kunskap om historia, kultur, religion och samhällsförhållanden i Latinamerika, samt de latinamerikanska
ländernas relationer med resten av världen. Kurserna ger också
orientering om tillgänglig forskning och tränar din förmåga
att självständigt utnyttja densamma. Vi tar regelbundet emot
besökare från regionen, som deltar i undervisningen och
erbjuder öppna föreläsningar som uppdaterar dig om situationen
i området. Vid studietorget vid Campus Linné finns också de
Ibero-amerikanska samlingarna, som är en av Nordens mest
kompletta bok- och tidskriftresurser om Latinamerika.

Socialantropologi
Socialantropologi studerar människans handlande och
meningsskapande i allt från småskaliga lokalsamhällen till
transnationella sociala nätverk. I fokus står både variationer
i tänkande och handlande, och det som förenar mänskligheten.
Hur formar vi våra liv? Hur bygger vi våra samhällen?
Hur uppstår gemenskaper och hur exkluderas människor?
Hur rättfärdigas ojämlikhet och vad är egentligen jämlikhet?
Mångfald, mening, möten och makt är alla relevanta faktorer
för att förstå skeenden i dagens globaliserade samhälle, vårt
eget och andras. Studier i socialantropologi ger dig begrepp,
teorier och metoder för att analysera och förstå världen
utifrån olika kulturella och sociala perspektiv. Undervisning
sker genom föreläsningar, seminarium, grupparbeten och
övningar. Du kommer att träna på etnografisk metod, deltagande observation och fältarbete för att visa på vad för slags
kunskap man kan nå genom dessa arbetssätt. Du får också
omfattande färdighetsträning i att läsa, analysera och skriva
texter. Dessa studier ger dig på så sätt viktiga kunskaper,
analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete
med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv.

Mellanösternstudier (Arabstaterna, inklusive Nordafrika samt
Iran, Israel och Turkiet) är ett tvärvetenskapligt ämne vars
centrala frågeställningar berör historiska såväl som samtida
problem inom både det humanistiska och det samhällsvetenskapliga området. Kurserna syftar till att ge en ökad och
fördjupad kunskap om historia, kultur, religion och samhällsförhållanden i Mellanöstern, samt regionens relationer med
resten av världen. Kurserna skall dessutom ge kunskap om
religionerna i Mellanöstern, med tyngdpunkt på islam, samt
förhållandet mellan islam, kristendom och judendom.
Kurserna ger också orientering om tillgänglig forskning och
tränar din förmåga att självständigt utnyttja densamma.

Museion
Museion är en miljö inom institutionen där vi har ett utbud av
fristående kurser som erbjuder kunskap om aktuella samhällsfrågor, företrädesvis i ett globalt perspektiv. Kurserna är i hög
grad tvärvetenskapliga, även om de flesta lärarna kommer från
institutionen för globala studier. I många kurser medverkar
också personer med praktisk erfarenhet av de ämnen som
kurserna behandlar. Kurserna varierar över tid för att spegla
dagsaktuella händelser. Museions kurser har också ambitionen
att göra forskning som bedrivs på institutionen för globala
studier tillgänglig för studenter.

Afrikastudier
Afrika söder om Sahara beskrivs ofta som en region med
ständiga motsättningar, fattigdom och utbredd ohälsa. Denna
bild kan vara vilseledande eftersom verkligheten i dessa länder
är mycket mer mångfacetterad än så. Genom att studera
afrikanska samhällen, politiska kulturer och ekonomier får du
en mer komplex bild av regionen. Vi ger dig både ett historiskt
perspektiv och en fördjupning av den samtida utvecklingen.
På så sätt kan vi närma oss en komplex och fascinerande
världsdel. Afrikastudier är ett tvärvetenskapligt ämne vars
centrala frågeställningar berör historiska såväl som samtida
problem inom både det humanistiska och det samhällsvetenskapliga området. Kurserna syftar till att ge en ökad och
fördjupad kunskap om historia, kultur, religion, politik
och samhällsförhållanden i Afrika söder om Sahara, samt
de afrikanska ländernas relationer med resten av världen.

Globala genusstudier
Inom ämnesområdet globala studier erbjuds kurser på temat
globala genusstudier. I dessa kurser problematiseras begrepp
som genus och vår syn på manligt och kvinnligt som en av
samhällets grundläggande organiserande principer. Kursen
speglar också det ökade behovet av att studera genus utifrån
globala perspektiv. Kurserna inom detta ämne behandlar
därför genusrelaterade frågor i förhållande till lokala och
globala maktrelationer och förändringsprocesser. Kurserna
syftar även till att starta en diskussion om möjligheter till att
förändra maktrelationer mellan könen.

Asienstudier
Asienstudier är ett tvärvetenskapligt ämne vars centrala frågeställningar berör historiska såväl som samtida problem inom
både det humanistiska och samhällsvetenskapliga området.
Kurserna syftar till att ge en ökad och fördjupad kunskap om
historia, kultur, religion och samhällsförhållanden i Asien,
samt de asiatiska ländernas relationer med resten av världen.
Kurserna ger också orientering om tillgänglig forskning och
tränar din förmåga att självständigt utnyttja densamma.
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