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Beslut

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

Svenska B/Svenska som andraspråk B/Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
101A

Benämning
Latinamerikas tidigare historia

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger en överblick av huvudlinjerna i Latinamerikas historiska utveckling till c:a 1930 ur såväl ett
regionalt som internationellt perspektiv. Områden som tas upp är Amerika före mötet med européerna, de
spanska och portugisiska kolonialsystemens ekonomiska, administrativa, sociala och kulturella strukturer,
självständigheten och inbördeskrigen under 1800-talet, de oligarkiska politiska systemens karaktär, samt
exportekonomins tillväxt fram till ca 1930.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för kultur och befolkning i Amerika före mötet med européerna.
- redogöra för de initiala förutsättningarna för Latinamerikas inkludering i det framväxande kapitalistiska
världssystemet samt den spanska och portugisiska erövringens förlopp, kolonialsystemets struktur och
kolonialekonomins cykliska karaktär.
- redogöra för den ekonomiska och politiska utvecklingen under frihandelns och exportekonomins
storhetsperiod, samt den demografiska omvandlingen under samma tid.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: engelska.
Kunskapskontroll och examination
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a) Kursen examineras genom en salstentamen.
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 godkänt betyg på hela kursen krävs lägst betyget E på salstentamen.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
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) Möjlighet till komplettering av betyget Fx medges ej på denna kurs.
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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