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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-06-08 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Historiska institutionen 2018-08-28.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inom ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt huvudområde inklusive ett
examensarbete om lägst 15 högskolepoäng. Engelska 6 eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
2GLO

Benämning
Globalhistoria II

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar den moderna världens historia från ca 1800 till idag, med särskilt fokus på industrialisering
och globalisering och på de politiska konsekvenserna av den ekonomiska utvecklingen. Ett annat perspektiv
som kursen anlägger är relationen mellan modern nation, nationalstat och internationella relationer.
Relationen studeras genom historisk utveckling från 1800-talets nationalism och internationalism till 1900talets internationella konflikter (världskrigen och kalla kriget) och internationella organisationer (Nationernas
förbund och Förenta nationerna)
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1) redogöra för centrala begrepp och utvecklingsförlopp i modern globalhistorisk forskning (industrialisering,
globalisering, relationen nation och nationalstat, och internationella relationer) från ca 1800 till idag.
2) jämföra, analysera och ta ställning till forskning i modern global historia
3) redogöra och kunna tillämpa de metoder och teorier som används i modern globalhistorisk forskning.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier. Närvaro är obligatorisk. För detaljer hänvisas till kursbeskrivningen.
Undervisningsspråk är engelska.
Kunskapskontroll och examination
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. Kursen examineras genom muntlig redovisning och skriftliga inlämningsuppgifter till seminarierna, samt en
längre hemskrivning (litteraturbaserad uppsats) . Examinationsuppgifternas utformning och principerna för
sammanvägning av de olika uppgifterna beskrivs i detalj i kursbeskrivningen och betygskriterierna.
b. Betygssättning på kursen 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.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter och fullgjord
närvaro. 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. Inlämningsuppgifter och hemtentamen/-skrivning inlämnas via
universitetslärplattform. För sent inlämnade uppgifter och skrivningar beaktas ej.
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 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 studierektor.
f. Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in
inom två veckor efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av
brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under den påföljande treterminersperioden examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar
som framgår under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan).
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med kurs vid någon högskoleenhet vars innehåll helt eller
delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur och övriga läromedel presenteras på Historiska institutionens webbplats
www.historia.su.se senast två månader för kursstart.

Sidan 2/2

