Kursplan
för kurs på grundnivå
Latinamerikastudier II
Latin American Studies II

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

LAS200
HT 2015
2015-03-04
Romanska och klassiska institutionen

Huvudområde:
Fördjupning:

Latinamerikastudier
G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2015-03-04.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Latinamerikastudier I, 30 hp eller Grundkurs i latinamerikanska samhällsförhållanden eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
200A
200B
200C

Benämning
Latinamerika och världen
Aktuella frågor i Latinamerika
Uppsats

Högskolepoäng
10
10
10

Kursens innehåll

Kursen belyser ett Latinamerika i förändring och fokuserar på nutida sociala och kulturella förhållanden samt
på miljö-, politiska och juridiska aspekter. Kursen inleds med en introduktion till Latinamerika i relation till
utvecklingen i världen i övrigt. Därtill väljs två delkurser från ett utbud av alternativa inriktningar vilka
avspeglar aktuella debatter och händelser i Latinamerika. Kursen avslutas med en uppsats.
Delkurs 1, Latinamerika och världen, 10 hp
Kursen har som avsikt att i ett komparativt perspektiv analysera hur Latinamerikas ekonomi, kultur och
politik påverkat och påverkats av andra regioner/länder inom det globala systemet, t ex genom silverhandeln
med Europa och Asien, slavhandeln med Afrika samt det internationella genombrottet för Latinamerikanska
utvecklingsperspektiv genom strukturalismen och beroendeskolan.
Delkurs 2, Aktuella frågor i Latinamerika, 10 hp
Kursen ger en överblick över aktuella debatter och händelser i Latinamerika. Studenterna väljer inom denna
kurs från ett utbud av alternativa inriktningar fastställda av institutionen senast en månad före terminsstarten
av vilka belyser olika områden och utmaningar som Latinamerika står inför. Sådana inriktningar kan till
exempel utgöras av demokratisering och mänskliga rättigheter, genus och ojämlikhet, internationella
relatione, ekonomiska utvecklingsstrategier, eller konflikter i Latinamerika.
Delkurs 3, Uppsats, 10 hp
Vid sidan av uppsatsskrivandet ger kursen en introduktion till vetenskapsteori och samhällsvetenskapliga
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metoder. Dessutom behandlar kursen uppsatsskrivandets hantverk, med betoning på problem- och
syftesformuleringar, samhällsvetenskaplig framställning, litteratursökning, forskningsetik, samt geografisk
och tematisk avgränsning.
Förväntade studieresultat

Delkurs 1, Latinamerika och världen, 10 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna
- Kunna redogöra för och kritiskt analysera den latinamerikanska kontinentens integration på
världsmarknaden.
- Kunna redogöra för de olika mekanismer, och bakomliggande utvecklingsteorier och strategier, med vilka
Latinamerika har försökt anpassa sig till det rådande globala systemet.
Delkurs 2, Aktuella frågor i Latinamerika, 10 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna
- Kunna redogöra för huvuddragen och olika tolkningar av de frågor som du valt att studera.
- Kunna redovisa olika positioner i förhållande till dessa frågor, och kritiskt diskutera deras styrkor och
svagheter.
Delkurs 3, Uppsats, 10 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna
- Kunna redogöra för och kritiskt resonera kring det specialområde du valt att fördjupa dig i.
- Känna till och praktiskt tillämpa relevanta samhällsvetenskapliga metoder.
- Presentera en skriftlig uppsats inom ramen för något av kursens teman
Undervisning

Seminarier och föreläsningar. Vissa av seminarierna är obligatoriska, för mer detaljerad information hänvisas
till kursbeskrivningen. Undervisningsspråk: engelska.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
Delkurs 1 examineras genom en hemtentamen.
Delkurs 2 examineras genom 2-5 skriftliga uppgifter och muntliga redovisningar samt försvara vid
seminarier.
Delkurs 3 examineras genom en uppsats.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx= Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser samt fullgjord närvaro på
obligatoriska moment. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Om synnerliga skäl
föreligger kan examination efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från
skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Sammanfattningsbetyg baseras på betygsmedelvärdet på delkurserna med hänsyn tagen till delkurserna
poängtal.
För att räkna ut slutbetyget omvandlas bokstavsbetygen till poänggivande siffror, där A=5, B=4, C=3, D=2,
E=1. Poängen sammanräknas till ett medelbetyg där man väger in det antal poäng som respektive delkurs
utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av betygen
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på delkurserna. Slutsumman avrundas till närmaste heltal, där 5=A, 4=B, 3=C, 2=D, 1=E. Om slutsumman
ligger mitt emellan två heltal (exempelvis 2.5) avrundas uppåt till närmsta heltal (dvs. 3, vilket motsvarar
slutbetyget C).
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
e) 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.
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.
f) Komplettering av betyget Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt där
examinationsformen är muntliga redovisningar eller skriftliga inlämningsuppgifter. Uppgiften ska lämnas in
inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering
används betyget E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.su.se/romklass
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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