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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
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Kursens uppläggning
Provkod
104A

Benämning
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på viktigare ekonomiska och sociala frågor i Latinamerika under 1990-talet. De neo-liberala
paradigmen analyseras i relation till globalisering, fattigdom, urbanisering, ojämlikhet och förändringar i
försörjningsstrukturen. Nya utmaningar och idéer i fråga om kontinentens möjligheter och utmaningar
diskuteras.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- identifiera, beskriva och värdera huvuddrag och resultat i tidigare utvecklingsmodeller och beskriva
förändringar i dessa
- identifiera, beskriva och värdera det nuvarande neoliberala paradigmet och dess betydelse för Latinamerika,
speciellt i förhållande till statens förändrade roll samt betydelsen för hållbar utveckling i rural och urban miljö
- analysera den aktuella politikens betydelse för socio-ekonomiska förhållanden såsom fattigdom,
arbetsmarknad, boende, hälsa och infrastruktur
- Redogöra för dagens debatter i Latinamerika vad gäller utmaningar och möjligheter i förhållande till
ekonomisk och social utveckling.
Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro tillämpas på vissa moment (för närmare information: se
kursbeskrivningen). Undervisningsspråk: engelska
Kunskapskontroll och examination

a) Examination
2-5 uppgifter att inlämna och försvara vid seminarier.
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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 moment samt fullgjord närvaro på
obligatoriska moment. 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.
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 skriftliga inlämningsuppgifter. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att
kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betyget E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursens innehåll väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår i denna
kursplan under Kunskapskontroll och examination). Ansökan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
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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