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Utbildningsplanen är inrättad och fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2016-10-18.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen (inklusive ett examensarbete om lägst 15 högskolepoäng) i humanvetenskapligt ämne samt
Engelska 6 eller motsvarande.
Programmets uppläggning

Masterprogrammet i latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om
regionens ekonomiska, sociala, rättsliga och politiska förhållanden utifrån ett perspektiv som betonar vikten
av kunskap i historia, språk och kultur för förståelsen av samhälleliga processer. Genomgående framhävs
vikten av att se Latinamerika ur ett globalt perspektiv, och att förstå regionen utifrån dess samspel med övriga
världen. Utöver studiet av Latinamerika i stort ges möjlighet att fokusera på enskilda teman och geografiska
områden inom världsdelen utifrån deras särskilda dynamik.
Vidare diskuteras hur samhälls- och kulturvetenskapliga teorier kan berikas av exempel och insikter från
regionen.
Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst
75 hp är inom huvudområdet latinamerikastudier. Obligatoriska kurser utanför huvudområdet är
Vetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp) och Avancerad akademisk engelska (7,5 hp). Inom programmet
finns utrymme för fältarbete samt utlandsstudier, genom att studenten kan välja att läsa de valfria kurserna
under termin tre vid ett annat lärosäte.
Den fjärde terminen skrivs ett examensarbete på 30 hp inom huvudområdet latinamerikastudier.
All undervisning och examination inom Latinamerikastudier sker på engelska. Goda kunskaper i spanska eller
portugisiska är rekommenderade.
Programmet förbereder för arbete inom internationella organisationer, förvaltning, biståndsarbete, näringsliv,
forsknings- och utvecklingsprojekt, samt media och journalistik, där det krävs fördjupad kunskap om
Latinamerika.
Mål

Filosofie masterexamen
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
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området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och
med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med
olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt
arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för
hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Kurser

Studiegång
Termin 1
- Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp, AN, (huvudområde filosofi),
- Latinamerikas sociala historia, 7,5 hp, AN, (huvudområde latinamerikastudier),
- Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur, 7,5 hp, AN, (huvudområde
latinamerikastudier),
- Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika, 7,5 hp, AN, (huvudområde latinamerikastudier),
Termin 2
- Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, AN, (huvudområde engelska),
- Latinamerikastudier, Teori och metod, 7,5 hp, AN, (huvudområde latinamerikastudier),
- Genus och postkolonialism i Latinamerika, 7,5 hp, AN, (huvudområde latinamerikastudier),
- Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten, 7,5 hp, AN, (huvudområde
latinamerikastudier),
Termin 3
Övriga kurser om totalt 30 hp.
Val av kurser sker i samråd med studierektor.
Termin 4
Examensarbete, 30 hp (huvudområde latinamerikastudier),
För specificerade förkunskapskrav se respektive kursplan.
Utbudet av övriga kurser annonseras på www.hum.su.se/kursutbud senast den 15 september respektive den 15
mars.
Omfattningen av kurser på grundnivå är begränsad till högst 30 hp.
Examen

Programmet leder till en Filosofie masterexamen inom huvudområdet latinamerikastudier.
Övrigt

När programmet är nedlagt och dess utbildningsplan upphävd har studenten rätt att slutföra sin utbildning
enligt denna utbildningsplan dock senast efter programmets nominella löptid plus två år.
Därvid gäller i första hand de begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående kurserna
alternativt erbjuds likvärdig utbildning.
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