Kursplan
för kurs på avancerad nivå
Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och
rättsstaten
Democratization in Latin America: Citizenship, institutions and rule of
law

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

LA7105
VT 2018
2017-09-12
Romanska och klassiska institutionen

Huvudområde:
Fördjupning:

Latinamerikastudier
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-09-06 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Romanska och klassiska institutionen 2017-09-12.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt huvudområde. Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
7105

Benämning
Demokratisering

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen utgår från idén att Latinamerika under 1900-talet upplevde två vågor av demokratisering. Ett
huvudtema i undervisningen är anledningarna till varför olika länder tog skilda vägar till demokrati. Fokus
vilar på de demokratiseringsprocesser som inleddes i slutet av 1970-talet och 1980-talet samt ett antal brister i
dessa processer med avseende på statens institutionella struktur och försvar av medborgerliga rättigheter.
Dessutom diskuteras de innovativa reformer som under senare år har genomförts i flera länder i syfte att
skapa och stärka lokala former av deltagardemokrati.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten:
- Kunna förstå och redogöra för varför transitioner till demokrati i Latinamerika har skilts sig mellan länder
och tidsperioder
- Kunna redogöra för varför ett flertal länder har påvisat stora problem avseende konsolideringen av
demokratin
- Redogöra för hur statens institutioner under den senaste demokratiseringsvågen har reformerats i syfte att
främja politisk deltagande och upprätthållandet av medborgerliga rättigheter
Undervisning

Undervisningen består av seminarier och i förekommande fall handledning.
Undervisningen sker på engelska.
Kunskapskontroll och examination
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a) Examinationsformer
- Muntliga redovisningar.
- Hemtentamen.
Examination sker på engelska om inte annat medges av examinator.
b)Betygsskala
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx= Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
d) Slutbetyg
För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
e) Underkännande
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
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 betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande prov om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom
ska göras till institutionsstyrelsen.
f) Kompletteringsuppgifter
Möjlighet finns till komplettering av betyget Fx upp till godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter
att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betygen C-E.
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 institutionens webbplats www.su.se/romklass
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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