Kursplan
för kurs på avancerad nivå
Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv
The Challenges to Human Rights in a Global Perspective

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

ABMMRA
VT 2019
2018-09-12
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde:
Fördjupning:

Mellanösterns språk och kulturer
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut
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institutionsstyrelsen vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2018-09-12.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inom humaniora, samhällsvetenskap eller juridik, inklusive ett examensarbete om lägst 15
hp, samt Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
AB01

Benämning
Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Denna kurs behandlar begrepp och teorier relaterade till den senaste tidens politiska och intellektuella
utmaningar för mänskliga rättighetsregimer och liberal demokrati i ett nationellt sammanhang.
Den så kallade ny-auktoritära vågen, som har uttryckt sig genom olika former av populism och nationalism de
senaste decennierna, utgör den historiska kontexten för denna kurs. Efter murens fall 1989 myntade den
amerikanska författaren och politikern Francis Fukuyama uttrycket "Historiens slut", som gick ut på att den
liberala demokratin hade blivit det enda rimliga politiska alternativet runt om i världen. Under en tid verkade
detta rimligt i och med att flertalet diktaturer och auktoritära regimer runt om i världen föll. Men under de
senaste åren har världen sett en bakslag för liberal demokrati i mer eller mindre våldsamma former. Dessa
politiska förändringar leder till frågor om förutsättningarna för, och de kritiska utmaningarna för, den liberala
demokratin.
Inom denna kurs studeras olika teorier och förklaringsmodeller till den ny-auktoritära vågen från ett
tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen behandlar vidare det rättsliga sammanhanget genom att belysa de villkor
och strategier som gäller för mänskliga rättigheter. Kursen fokuserar på en rad relevanta och samtida frågor
relaterade till människorättslagstiftningen i nationella sammanhang, såsom undantagstillstånd, medier och
yttrandefrihet, migration och civilsamhällets roll. Kursen behandlar också nya och moderna förhållningssätt
till mänskliga rättigheter, såsom kritiska perspektiv.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
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• Visa på kunskap om, och förståelse för, mänskliga rättigheter från en nationell kontext, med särskilt fokus på
mänskliga rättighetsregimer och modeller för liberal demokrati.
• Förstå och analysera människorättslagstiftningens mening och betydelse i en nationell kontext.
• Analysera de politiska och intellektuella utmaningar som mänskliga rättigheter ställs inför från ett
tvärvetenskapligt perspektiv, såväl som utifrån jämförande områdesstudier.
Undervisning

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 en skriftlig inlämningsuppgift i form av en essäuppgift.
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 på examinationsuppgiften, 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.
Studenter som lämnar in tentamen senare än vid ordinarie inlämning kan endast erhålla betyg C-F.
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.su.se/asia/mena
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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