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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1215

Benämning
Fem teman i den moderna tidens idéhistoria

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen gör fem nedslag i den moderna tidens idéhistoria i avsikt att fånga in väsentliga idémässiga teman. I
kursen behandlas politiska, filosofiska och vetenskapliga idéer, liksom mer allmänna föreställningar. Ett
övergripande tema är moderniteten och hur den tillämpats och kritiserats i olika sammanhang. Idéerna
relateras till förändringar av den västerländska kulturen i stort under den moderna tiden, det vill säga från
sekelskiftet 1800 och fram till våra dagar.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- muntligt och/eller skriftligt redogöra för valda teman i den moderna tidens idéhistoria
- översiktligt redogöra för ett antal väsentliga begrepp och företeelser i den västerländska historien från
sekelskiftet 1800 till våra dagar.
Undervisning

Undervisning består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är obligatoriska och obligatoriet regleras
nedan under rubriken Kunskapskontroll och examination, punkt d.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till
kursbeskrivningen.
b. Betygssättning på kursen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala: A = Utmärkt, B = Mycket bra,
C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
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c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på hemskrivningen och minst 60 % närvaro vid
seminarierna.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under den påföljande treterminsperioden examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som
framgår under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan).
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i Fem teman i den moderna tidens idéhistoria.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista annonseras på institutionens hemsida, www.littide.su.se, senast två månader före
kursstart.
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