Förvaltningshögskolans nämnd för forskning och utbildning på forskarnivå

13FH011, Plan för kursen: Klassiker i offentlig förvaltning” vid Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet
(7,5) högskolepoäng

Utbildning på forskarnivå
Kursen Klassiker i offentlig förvaltning omfattar (7,5) hp och dess benämning på
engelska är Classics in Public Administration. Kursen ges vid Förvaltningshögskolan på forskarnivå. Kurskod: 13FH011

1.

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prefekten vid Förvaltningshögskolan 201203-27.
Kursplanen gäller från och med dess fastställande och tills vidare.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap

2.

Förkunskapskrav
Behörig att läsa kursen är den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

3.

Innehåll
Kursen behandlar framväxten av forskning och teoribildning inom
offentlig förvaltning. Olika teoritraditioner jämförs med varandra.
Teoritraditionerna har sina ursprung i statsvetenskapliga, företagsekonomiska och sociologiska ansatser, men kursen går ut på att
visa och problematisera hur dessa ansatser förenats i en ny och av
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sina rötter delvis oberoende disciplin – offentlig förvaltning. De
olika klassiska texter som berörs i kursen analyseras både som
doktrinhistoriska dokument och som aktuell input i nutida forskning.
4.

Mål
Efter avslutad kurs skall licentianden/doktoranden kunna:
1. Kunskap och förståelse


Förklara hur forskningen om offentlig förvaltning vuxit fram

2. Färdighet och förmåga


Systematisera, analysera och kritiskt granska ämnets framväxt
och utveckling



Jämföra och pröva vilken inverkan olika klassiker haft på ämnets utveckling



Koppla ihop olika idétraditioner med varandra och visa hur de
växelverkat i ämnets utveckling

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt


5.

Reflektera över och värdera hur ämnet offentlig förvaltning har
påverat och påverkats av samhällets utveckling och den offentliga förvaltningens ställning och anseende i samhället

Kurslitteratur
Se särskild litteraturlista

6.

Former för bedömning
Kursen examineras genom författandet av nio korta tematiska papers i
anslutning till seminarier om specifika klassiska texter och av ett övergripande kurspaper samt genom aktivt deltagande.
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Forskarstuderande som underkänts två gånger på samma examination
har rätt till byte av examinator, om detta är praktiskt möjligt. Begäran
om byte av examinator skall vara skriftlig och skickas till prefekten.
7.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U) och Godkänd
(G).

8.

Kursvärdering
Kursen avslutas med en kursvärdering. Eventuella förändringar av
kursens innehåll, litteratur eller pedagogik presenteras vid nästa
kursintroduktion.

9.

Övrigt

__
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