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Denna utbildningsplan är inrättad av Humanistiska fakulteten 2009-10-14 och revidering fastställd av
Humanistiska fakultetsnämnden 2016-11-13.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Inrikt. PORTUGISISKA
Engelska B.
Inrikt.SPANSKA
Spanska lägst C-språk B/steg 3 och Engelska B. Behörigheten i spanska kan även utgöras av Nybörjarkurs i
spanska från Stockholms universitet.
Programmets uppläggning

Kandidatprogrammet har en tvärvetenskaplig och internationell profil. Utbildningen ger kunskap om
Latinamerikas, Karibiens och det spansktalande USA:s historia, politik, ekonomi samt sociala och kulturella
utveckling. Denna region genomgår idag stora förändringar där nya rörelser och idéer vinner mark och där
handelsmönster ändras. Samtidigt som kontinenten söker sin roll i dagens globala sammanhang, ger den
politiska och ekonomiska utvecklingen möjlighet för tidigare uteslutna och marginaliserade grupper att kräva
sina rättigheter. Men trots framstegen fortsätter många av länderna på kontinenten att präglas av den
ojämlikhet och instabilitet som kännetecknar deras förflutna. Samspelet mellan historien, nutiden och
utvecklingstendenser står i centrum för Latinamerikastudier och du kommer som student att studera
Latinamerika utifrån många perspektiv. Latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar sina
teoretiska och metodologiska ansatser från samhällsvetenskap och humaniora.
Kandidatprogrammet i Latinamerikastudier omfattar sex terminers studier (180 hp) och består av specifika
obligatoriska kurser inom huvudområdet Latinamerikastudier om totalt 90 hp, obligatoriska kurser inom
huvudområdet spanska eller huvudområdet portugisiska om totalt 60 hp samt övrig(a) kurs(er) om totalt 30
hp. Inom programmet har studenten möjlighet att göra praktik i Latinamerika. Utöver studiet av Latinamerika
ges möjlighet att fokusera på enskilda teman och geografiska områden inom världsdelen.
All undervisning inom Latinamerikastudier bedrivs på engelska. Språkundervisningen sker på engelska och
det språk som hör till den valda inriktningen (portugisiska/spanska).
Utbildningen behörighet till utbildning på avancerad nivå.
Arbetsmarknad
Kunskaper i Latinamerikastudier är efterfrågade på arbetsmarknaden på grund av kontinentens växande
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betydelse inom handel och näringsliv, förvaltning, internationella organisationer och inom diplomatin, turism
och media.
Mål

Filosofie kandidatexamen
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området
samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom
givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i
dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Kurser

Programmet innehåller följande kurser:
Inriktning Portugisiska
Termin 1
- Latinamerikastudier I, 30 hp (huvudområde Latinamerikastudier)
Termin 2
- Latinamerikastudier II, 30 hp (huvudområde Latinamerikastudier)
Termin 3
- Portugisiska I, 30 hp (huvudområde portugisiska)
Termin 4
- Portugisiska II, 30 hp (huvudområde portugisiska)
Termin 5
- Övriga kurser om totalt 30 hp på Stockholms universitet, eller annat lärosäte inom eller utom Sverige, med
inriktning på Latinamerika eller ett för den kommande kandidatuppsatsen relevant ämne, alternativt
- latinamerikainriktad praktik om 30 hp (20 veckor) i Sverige eller utlandet (huvudområde
Latinamerikastudier).
Val av övriga kurser sker i samråd med och efter godkännande av ämnesstudierektorn för
Latinamerikastudier
Val av praktikplats sker i samråd med och efter godkännande av praktikansvarig inom Latinamerikastudier.
Termin 6
- Latinamerikastudier - kandidatkurs, 30 hp (huvudområde Latinamerikastudier)
Inriktning Spanska
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Termin 1
- Latinamerikastudier I, 30 hp (huvudområde Latinamerikastudier)
Termin 2
- Latinamerikastudier II, 30 hp (huvudområde Latinamerikastudier)
Termin 3
- Spanska I, 30 hp (huvudområde spanska)
Termin 4
- Spanska II, 30 hp (huvudområde spanska)
Termin 5
- Övriga kurser om totalt 30 hp på Stockholms universitet, eller annat lärosäte inom eller utom Sverige, med
inriktning på Latinamerika eller ett för den kommande kandidatuppsatsen relevant ämne, alternativt
- latinamerikainriktad praktik om 30 hp (20 veckor) i Sverige eller utlandet (huvudområde
Latinamerikastudier).
Val av övriga kurser sker i samråd med och efter godkännande av ämnesstudierektorn för
Latinamerikastudier
Val av praktikplats sker i samråd med och efter godkännande av praktikansvarig inom Latinamerikastudier.
Termin 6
- Latinamerikastudier - kandidatkurs, 30 hp (huvudområde latinamerikastudier)
För specificerade förkunskapskrav se respektive kursplan.
Kurserna studeras i angiven ordning.
Examen

Programmet leder till Filosofie kandidatexamen i huvudområdet latinamerikastudier.
Övrigt

Övergångsbestämmelser:
När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år.
Därvid gäller i första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna
alternativt erbjuds likvärdig utbildning.
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