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Beslut

Kursplanen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2016-04-13 och fastställd av institutionsstyrelsen
vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2016-04-13.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inom humaniora, samhällsvetenskap eller juridik, samt Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
AB01

Benämning
Mellanösternstudier: En disciplinär debatt

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Denna kurs ger en introduktion till Mellanösternstudier som tvärvetenskaplig praktik, genom att belysa
ämnets historiska utveckling och relation till andra områdesstudier inom humaniora och samhällsvetenskap,
samt de historiska sambanden mellan fältet och andra akademiska discipliner och teoretiska perspektiv, såsom
antropologi och postkolonial teori.
Kursen belyser även samtida debatter inom fältet, med särskilt fokus på historiografiska och metodologiska
diskussioner. Ett underliggande syftet med kursen att undersöka i vilken utsträckning västerländska
samhällsvetenskapliga teorier och narrativ om västerländsk modernitet är lämpliga för studiet av ickevästerländska samhällen, genom att undersöka ett brett spektrum av de historiografiska traditioner, teoretiska
paradigm, och metodologiska debatter som hittills format Mellanösternstudier. Kursen kommer i anslutning
till detta även att beröra ämnen som fundamentalism, sekularism, modernitet, patrimonialism,
maktfullkomlighet, och transition till demokrati.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• Visa fördjupad kunskap om Mellanösternstudier som vetenskaplig praktik.
• Visa fördjupad kunskap om ämnets historiska utveckling
• Visa fördjupad kunskap om nutida debatter inom och kring Mellanösternstudier som vetenskaplig praktik.
• Visa förmåga att på ett kritiskt och självständigt sätt reflektera kring västerländska samhällsvetenskapliga
teorier och narrativ om västerländsk modernitet i förhållande till studiet av Mellanöstern som region.
Undervisning
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Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen sker på engelska.
All undervisning är obligatorisk.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom seminarieuppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter.
b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig 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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E, alternativt G på samtliga
examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om 80 %.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift.
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 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.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte 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.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till ämnets webbsida på www.orient.su.se
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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