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Beslut

Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-03-12.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Kandidatexamen inom samhällsvetenskap, humaniora eller juridik, om 180 hp eller motsvarande. Examen
måste vara officiellt erkänd i det land där den utfärdades. Resultatintyg ska bifogas.
Språk
Spanska C1 eller förstaspråk,
Franska B2 eller förstaspråk, och
Engelska C1 eller förstaspråk.
Programmets uppläggning

LAGLOBE är ett multidisciplinärt och internationellt masterprogram (Erasmus Mundus Joint Master's
Degree, EMJMD) i huvudområdet Latinamerikastudier. Programmet ges i samarbete med Universitetet i
Salamanca och Sorbonne Nouvelle - Paris 3, och syftar till att ge fördjupad samhällsvetenskaplig och
humanistisk kunskap avseende Latinamerika och dess relation med Europa. Genom kurser som exempelvis
Latinamerikas nutidshistoria, Latinamerika i en global värld och Nationell politik i Latinamerika placerar
programmet Latinamerikas och dess underregioners historia, politik, ekonomi och samhällsrelationer i ett
globalt perspektiv, samt skapar en förståelse kring de omständigheter som karakteriserar regionens dominanta
länder.
Under den första terminen (vid Universitetet i Salamanca) erhåller studenterna grundläggande teoretiska
kunskaper om Latinamerika och Europa. Fokus ligger på Latinamerikas historia, kommunikation, ekonomi,
politiska processer, samt på institutioner, kultur och värderingar. Dessutom analyseras Latinamerikas
handelsrelationer med den Europeiska unionen.
Under den andra terminen (vid Stockholms universitet) erhåller studenterna ökad specialisering inom
huvudområdet Latinamerikastudier, med fokus på teman som genus och post-kolonialism, demokratisering,
medborgarskap och internationella relationer.
Under den tredje terminen (vid Sorbonne Nouvelle - Paris 3) läser studenterna kurser i metodologi samt
ytterligare specialisering inför masteruppsatsen inom ämnesområdena sociologi, statsvetenskap, ekonomi,
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historia, geografi och antropologi. Dessutom erbjuds kurser avsedda att ge yrkesrelaterad kompetens.
Under den fjärde terminen bedriver studenterna fältarbete eller praktiktjänstgöring i Latinamerika, alternativt
Europa, med slutmålet att färdigställa en masteruppsats. Varje enskild student tilldelas en handledare från ett
av de tre universiteten i samarbetet, samt en biträdande handledare från ett av de till LAGLOBE-konsortiet
associerade universiteten i Latinamerika och Europa. Uppsatsen skrivs och försvaras på det universitet
handledaren tillhör.
Programmet förbereder för arbete inom handel och näringsliv, internationella organisationer, diplomati, turism
och media, och ger behörighet till utbildning på forskarnivå.
Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av 87 hp obligatoriska kurser och 33 hp valbara
kurser.
Mål

Filosofie masterexamen
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
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.
För programmet gäller även följande examensmål
Studenten ska kunna
- visa på en fördjupad kunskap om de kulturella och etniska förutsättningar som utgör basen för Latinamerika,
dess länder och dess folk, med ett speciellt fokus riktat mot kontinentens transnationella relationer med
Europa,
- uppvisa grundläggande insikter om hur samarbetet mellan EU och Latinamerika har utvecklats inom
områden som handelsrelationer, hållbar utveckling, samhällsförhållanden, genusrelationer, styrelseformer och
etniska och nationella utvecklingsprocesser, samt även frågor rörande Latinamerikas globala inplacering,
- uppvisa god kännedom om det geografiska ramverk som definierar Latinamerika och Europa, dess
underregioner och nationella områden, och
- uppvisa en fördjupad förståelse kring de möjligheter och utmaningar som regionala och nationella
politikområden står inför, allt inom ramen för rådande kulturella bindningar och dominerande globala
ekonomiska, sociala och politiska system.
Kurser

Studiegång och obligatoriska kurser
Termin 1
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30 hp (27 hp obligatoriska och 3 hp valbara)
Salamanca
Huvudområde: Latinamerikastudier
Obligatoriska kurser
Latinamerikas nutidshistoria (Historia contemporánea de América Latina), 4 hp
Tillväxt, utveckling och politisk ekonomi i Latinamerika (Crecimiento, desarrollo y políticas económicas en
América Latina), 4 hp
Makt och politiska processer i Latinamerika (Poder y procesos políticos en América Latina), 4 hp
Kommunikation, makt och demokrati i Latinamerikas informationssamhälle (Comunicación, poder y
democracia en la sociedad de la información en América Latina), 4 hp
Relationerna mellan Europa, Latinamerika och Karibien (Las relaciones entre Europa y América Latina y el
Caribe), 3 hp
EU:s institutioner (Instituciones de la Unión Europea), 3 hp
Öppet studieprogram om Latinamerika (Programa de estudios abiertos sobre América Latina), 5 hp
Valbara kurser (En av kurserna nedan väljs)
Migrationer och demografiska dynamiker (Migraciones y dinámicas demográficas), 3 hp
Latinamerikansk integration (Integración latinoamericana), 3 hp
Politiskt styre (Gobernanza), 3 hp
Termin 2
30 hp (30 hp obligatoriska)
Stockholm
Huvudområde: Latinamerikastudier
Obligatoriska kurser
Demokratisering i Latinamerika: Medborgarskap, institutioner och rättsstaten (Democratisation in Latin
America: Citizenship, Institutions and Rule of Law), 7,5 hp
Genus och post-kolonialism (Gender and Post-colonialism in Latin America), 7,5 hp
Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien (Development and Sustainability in Latin America and
the Caribbean), 7,5 hp
Latinamerika i en global värld (Latin America in a Global World), 7,5 hp
Termin 3
30 hp (30 hp valbara)
Paris
Huvudområde: Latinamerikastudier
Studenterna väljer en av två studiegångar, som skiljer sig åt genom olika fokus i block 4 och 5:
1) Samhällsvetenskaplig profil med fokus på Latinamerika
2) Yrkesinriktad profil med fokus på samarbete och utveckling.
Samhällsvetenskaplig profil med fokus på Latinamerika
Block 1
Språkkurser
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Studenten väljer en av följande kurser:
Engelska, 2 hp
Portugisiska, 2 hp
Franska som främmande språk, 2 hp
Amerindianska språk, 2 hp
Istället för en språkkurs kan studenter välja en gästlärares kurs, 2 hp.
Block 2
Metodologiska kurser
Studenten väljer en av följande kurser:
Antropologi och dess forskningsmetoder (Le métier d’anthropologue et ses méthodes de recherche), 4 hp
Ekonomi och dess forskningmetoder (Le métier d’économiste et ses méthodes de recherche), 4 hp
Geografi och dess forskningsmetoder (Le métier de géographe et ses méthodes de recherche), 4 hp
Historia och dess forskningsmetoder (Le métier d'historien et ses méthodes de recherche), 4 hp
Statsvetenskap och dess forskningsmetoder (Méthodes de la recherche en science politique), 4 hp
Sociologi och dess forskningsmetoder (Le métier de sociologue et ses méthodes de recherche), 4 hp
Block 3
Samhällsvetenskapliga kurser om Latinamerika
Studenten väljer två kurser eller, alternativt, en av kurserna samt en kurs om 3 hp hållen av en gästlärare.
Sammanlagt 6 hp.
Nationell politik i Latinamerika, från 1800-talet till tjugoförsta århundradet (Les politiques de la nation en
Amérique latine, XIXe-XXI siècles, 3 hp
Internationella och transnationella aktörers sociologi (Sociologie des acteurs internationaux et
transnationaux), 3 hp
Engagemang och politisk mobilisering i Latinamerika (Engagement et mobilisation politique en Amérique
latine), 3 hp
Antropologi och genusstudier i Nord- och Sydamerika (Anthropologie et études de genre dans les
Amériques), 3 hp
Resultatutvärdering av offentlig politik inom internationell utveckling (Impact Evaluation of Public Policies
in International Development), 3 hp
Block 4
Aktuell forskning om Latinamerika
Studenten väljer en av följande kurser, alternativt kurser om sammanlagt 12 hp hållna av en gästlärare.
Imperiekriser och nationalstatsbildning i Latinamerika från 1700-talet till 1800-talet (Crises impériales et
construction des Etats-Nations en Amérique latine, XVIIIe-XIXe siècles), 12 hp
Religionens sociala historia i Latinamerika (Socio-histoire du religieux en Amérique latine), 12 hp
Utvecklingens territorier (Los territorios del desarrollo), 12 hp
Politisk antropologi i Latinamerika (Anthropologie politique de l'Amérique latine), 12 hp
Block 5
Yrkesinriktade kurser
Studenten väljer en av följande kurser:
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Media och mänskliga rättigheter (Médias et droits humains), 6 hp
Utvecklings- och biståndspolitik (Politiques de l'aide au développement), 6 hp
Decentraliserat bistånd (Coopération décentralisée), 6 hp
Visuell antropologi i Latinamerika (Anthropologie visuelle en Amérique latine), 6 hp
Aktuell arbetsmarknadspolitisk analys (Labour Market Policies Revisited), 6 hp
Yrkesinriktad profil med fokus på samarbete och utveckling
Block 1
Språkkurser
Studenten väljer en av följande kurser:
Engelska, 2 hp
Portugisiska, 2 hp
Franska som främmande språk, 2 hp
Amerindianska språk, 2 hp
Istället för en språkkurs kan studenter välja en gästlärares kurs, 2 hp.
Block 2
Metodologiska kurser
Studenten väljer en av följande kurser:
Antropologi och dess forskningsmetoder (Le métier d’anthropologue et ses méthodes de recherche), 4 hp
Ekonomi och dess forskningmetoder (Le métier d’économiste et ses méthodes de recherche), 4 hp
Geografi och dess forskningsmetoder (Le métier de géographe et ses méthodes de recherche), 4 hp
Historia och dess forskningsmetoder (Le métier d'historien et ses méthodes de recherche), 4 hp
Statsvetenskap och dess forskningsmetoder (Méthodes de la recherche en science politique), 4 hp
Sociologi och dess forskningsmetoder (Le métier de sociologue et ses méthodes de recherche), 4 hp
Block 3
Samhällsvetenskapliga kurser om Latinamerika
Studenten väljer en av följande kurser.
Nationell politik i Latinamerika, från 1800-talet till tjugoförsta århundradet (Les politiques de la nation en
Amérique latine, XIXe-XXI siècles), 6 hp
Internationella och transnationella aktörers sociologi (Sociologie des acteurs internationaux et
transnationaux), 6 hp
Engagemang och politisk mobilisering i Latinamerika (Engagement et mobilisation politique en Amérique
latine), 6 hp
Antropologi och genusstudier i Nord- och Sydamerika (Anthropologie et études de genre dans les
Amériques), 6 hp
Resultatutvärdering av offentlig politik inom internationell utveckling (Impact Evaluation of Public Policies
in International Development), 6 hp
Block 4
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Aktuell forskning om Latinamerika
Studenten väljer en av följande kurser, alternativt en kurs om 6 hp hållen av en gästlärare.
Imperiekriser och nationalstatsbildning i Latinamerika från 1700-talet till 1800-talet (Crises impériales et
construction des Etats-Nations en Amérique latine, XVIIIe-XIXe siècles), 6 hp
Religionens sociala historia i Latinamerika (Socio-histoire du religieux en Amérique latine), 6 hp
Utvecklingens territorier (Los territorios del desarrollo), 6 hp
Politisk antropologi i Latinamerika (Anthropologie politique de l'Amérique latine), 6 hp
Block 5
Yrkesinriktade kurser
Studenten väljer två av kurserna nedan. Sammanlagt 12 hp.
Media och mänskliga rättigheter (Médias et droits humains), 6 hp
Utvecklings- och biståndspolitik (Politiques de l'aide au développement), 6 hp
Decentraliserat bistånd (Coopération décentralisée), 6 hp
Visuell antropologi i Latinamerika (Anthropologie visuelle en Amérique latine), 6 hp
Aktuell arbetsmarknadspolitisk analys (Labour Market Policies Revisited), 6 hp
Termin 4
30 hp (30 hp obligatoriska)
Salamanca, Stockholm eller Paris
Masterkurs
Huvudområde: Latinamerikastudier
Examensarbete med fältarbete eller praktik i Latinamerika, alternativt Europa.
För specificerade förkunskapskrav se respektive kursplan hos respektive lärosäte (och programmets
gemensamma hemsida).
Samtliga kurser är på avancerad nivå.
Examen

Programmet leder till en gemensam Filosofie masterexamen inom huvudområdet Latinamerikastudier.
Masterexamen utfärdas gemensamt för de tre lärosätena med ett enda examensbevis.
Övrigt

Det koordinerande lärosätet är Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Det koordinerande lärosätet ansvarar för att
administrera antagningen till programmet och utfärdandet av den gemensamma examen.
Undervisningen sker på spanska vid Universitetet i Salamanca, engelska vid Stockholms universitet och
franska, spanska och engelska vid Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Termin 4 sker undervisningen på något av de
tre språken ovan.
Dispens ges från Humanistiska fakultetsnämndens beslut från 2013-03-19 om att kurserna Vetenskaplighet
och forskningsetik, 7,5 hp, och Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, är obligatoriska för masterexamen
från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.
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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