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Är du intresserad av frågor som rör fred och utveckling?

Undrar du varför människor deltar i väpnade konflikter? Vill

du ta reda på vilka som är de största hindren för

hållbar demokratisk utveckling eller hur utvecklingsmål och

konfliktlösningsprocesser kan kombineras? Då ska du söka till

kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier i

Uppsala: en internationellt orienterad, tvärvetenskaplig

utbildning i freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier

med en statsvetenskaplig profil.

OM PROGRAMMET

Programmet i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet ger dig grundläggande teoretisk kunskap, verklighetsrelaterad

kunskap och möjlighet till praktik. På utbildningen får du en fördjupning inom det spår du väljer att specialisera dig inom - freds-

och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier. Undervisningen i freds- och konfliktkunskap är förlagd till institutionen med samma

namn, medan utvecklingsstudier ges vid den statsvetenskapliga institutionen. Detta bidrar till en statsvetenskaplig prägel på

utvecklingsstudier, med fokus på politisk utveckling och policyanalys. 

 

Inom båda specialiseringarna belyser utbildningen kopplingarna mellan de processer som står i centrum för fred, konflikt och

utveckling. På så sätt får du en helhetssyn på dessa förlopp och hur de olika processerna påverkar varandra. Fokus ligger på att ge

dig nyanserade analytiska perspektiv till freds- och utvecklingsprocesser i regionala, nationella och internationella kontexter.

Oavsett specialisering är du fri att välja bland fristående internationellt inriktade kurser som valfria ämnen, 60 högskolepoäng (hp). 

 

Om du är intresserad av språk kan du välja att läsa det som valfritt ämne eller fokusera mer på en speciell region eller ett speciellt

land. Tanken är att du som student, inom ramen för ett program som leder till en examen, ska kunna välja den profil du vill att din

utbildning ska ha. 

 

Inom programmet ges också möjlighet till en terminslång praktikkurs, inom vilken du kan tillägna dig värdefull yrkesrelevant

erfarenhet.

EXAMEN

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. 



OM UNDERVISNINGEN

Programmet ges i Uppsala. Utbildningen är i huvudsak baserad på föreläsningar och seminarier. Antalet föreläsningar varierar men

är mellan fyra och åtta timmar i veckan. 

 

Vissa föreläsningsserier kommer att inkludera gästföreläsare från arbetslivet. Resten av tiden är tillägnad egna studier där du läser

in dig på kurslitteraturen och förbereder dig för seminarier. Du har möjligheten att läsa huvuddelen av kurserna på programmet på

engelska. Inom specialiseringen Freds- och konfliktkunskap, 90 högskolepoäng (hp) ges alla kurser utom en (Metod C, 7,5 hp) på

engelska. Inom specialiseringen Utvecklingsstudier, 90 hp, kan du läsa hälften av kurserna på engelska (om du väljer valbarkurs

som ges på engelska på B och C nivå). 

 

Detta innebär att du också får utrymme att fördjupa dina kunskaper i engelska och vana att i tal och skrift resonera om sakfrågorna

inom fred och utveckling. 

 

Efter att du skrivit din kandidatuppsats finns möjlighet att välja praktik en termin. Här hjälper vi dig att komma i kontakt med

relevanta organisationer eller myndigheter både inom Sverige och internationellt.

STUDERA UTOMLANDS

Det finns möjligheter att söka utbytesstudier och studera en eller två terminer utomlands inom programmet.



UPPLÄGG

Efter att ha läst båda ämnena första året (A-kurserna) väljer du vilket ämne som du vill fördjupa dig i (B- och C-nivå):

Freds- och konfliktkunskap

eller

Utvecklingsstudier

Dessutom väljer du två terminer av valbara kurser. En av dessa kan vara praktikkursen. 

 

Programmets 180 högskolepoäng (hp) fördelas enligt följande:

Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp

Utvecklingsstudier A, 30 hp

Freds- och konfliktkunskap B+C eller Utvecklingsstudier B+C, 30+30 hp

Valbara kurser, 60 hp

KURSER INOM PROGRAMMET

Freds- och konfliktkunskap A 

Introduktion 

Konfliktanalys 

Fred och säkerhet i det internationella systemet 

Scenarioanalys 

 

Freds- och konfliktkunskap B 

Orsaker till krig 

Konfliktlösning 

Teori/uppsats 

 

Freds- och konfliktkunskap C 

Metod 

Analyseringsargument i konfliktstudier 

Uppsats 

 

Utvecklingsstudier A 

Utveckling, demokrati och samhällsstyrning 

Internationella miljöproblem och hållbar utveckling 

Genus och internationell utveckling 

Utveckling och väpnad konflikt 

 

Utvecklingsstudier B 

Demokratins problem 

Utvecklingspolicy i praktiken 

Metod 

 

Utvecklingsstudier C 

Metod 

Valbar kurs 

Uppsats 

 

Valbara kurser inom utvecklingsstudier B och C 

Genus, makt och institutioner 

Utvecklingsteori och det koloniala arvet 

Internationell politik 

Jämförande politik 

Miljöpolitikens utmaningar 

 

Programspecifik kurs: praktikkursen (valbar)



KARRIÄR

Med en examen i freds- och utvecklingsstudier har du många spännande arbetsmöjligheter. Först och främst har du en internationell

utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete runt om i världen. 

 

Utbildningen ger dig inte bara bredd inom frågorna som rör fred och utveckling utan också ett djup som gör det möjligt att få jobb inom

internationella överstatliga myndigheter såsom EU eller FN, statliga myndigheter som till exempel Sida och MUST och transnationella eller

nationella icke-statliga organisationer såsom Världsbanken eller Amnesty. 

 

Efter kandidatexamen kan du också söka till de masterprogram som vi erbjuder.

KANDIDATPROGRAM I FREDS- OCH

UTVECKLINGSSTUDIER

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P2060

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet

A6) alternativt Engelska B, Samhällskunskap A

(områdesbehörighet 6)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller

Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, Uppsala

Box 514, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 23 79

Naima Mouhleb naima.mouhleb@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79

Fax: 018-69 51 02

KONTAKT & MER INFO

mailto:naima.mouhleb@pcr.uu.se

