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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-05-22 och fastställd av institutionsstyrelsen vid
Historiska institutionen 2019-08-27.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Medeltidsforskning, 7,5 hp, inom Masterprogram i medeltidsstudier, 120 hp. Engelska 6, Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
DMR7

Benämning
Det medeltida Rom

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar Roms historia under medeltiden, ca 400 – ca 1500, utifrån tvärvetenskapliga perspektiv.
Den tar upp Roms historia och stadens betydelse för medeltida samhällen i Västeuropa från ekonomiskt,
religiöst, juridiskt och kulturellt perspektiv. Till de teman som tas upp hör arvet från Romarriket, effekterna av
maktens förflyttning till Bysans och senare Aachen, relationerna mellan påven och den världsliga makten och
byggandet av Gudsstaten på jorden, inkluderat arkitektur, konst och musik. Under kursen diskuteras även
olika metodologiska och teoretiska aspekter som är viktiga eller problematiska för forskningen om det
medeltida Rom.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1) Jämföra och diskutera olika tolkningar om Roms roll och dess betydelse i medeltidens Europa.
2) Tillämpa och reflektera över metoder och teorier som är relevanta för olika discipliner inom
forskningsfältet gällande det medeltida Rom.
3) Kritiskt granska och analysera primärt källmaterial i relation till kursens innehåll.
Undervisning

Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. Undervisningen sker dels
på campus, dels i Rom. Den som inte kan närvara i Rom får följa delar av undervisningen digitalt på
campus.
Kurskrav: 80 procents närvaro samt tillfredsställande genomförda presentationer och skriftliga inlämningar.
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Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination. Se vidare
Kunskapskontroll och examination d).
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en hemskrivning
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, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om 80 %. Fullgörandet av obligatorierna är en förutsättning för
att få delta i nästföljande examination.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Studerande som fått lägst betyget E får inte
genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget 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 innehall helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen kan innehålla moment som kan innebära en kostnad för studenten utöver kostnad för litteratur och
annat undervisningsmaterial. Boendekostnader och resekostnader kan förekomma för vistelsen i Rom.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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