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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen i humanvetenskapligt ämne (huvudområden inom samhällsvetenskap, humaniora eller
juridik) samt Engelska 6 eller motsvarande
Kursens uppläggning
Provkod
8103

Benämning
Latinamerika i en global värld

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för Latinamerika och dess historia, politik, ekonomi och kultur
utifrån ett globalt perspektiv. Med det menas en förståelse av hur förbindelser med andra delar av världen har
påverkat Latinamerika, men också hur regionen har påverkat andra delar av världen. Kursen följer ett
historiskt perspektiv, med fokus på analyser av transnationella förbindelser och skapande av internationella
system alltsedan kolonialtiden. Den tar hänsyn både till uppkomst samt förändring av globala relationer, och
hur detta har påverkat lokala förutsättningar i Latinamerika. Genom kursen ska studenterna få en uppfattning
om kontinuitet och förändring, samt hur varor och handel har påverkat samhällen, statsuppbyggnad och
kulturer. Kopplingar mellan det förflutna och modern tid, liksom relationer mellan det lokala och det
internationella är centrala dimensioner inom kursen.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna
• redogöra för och kritiskt analysera, ur ett historiskt perspektiv, den latinamerikanska regionens interaktion
med olika internationella system inom handel, politik och kultur,
• redogöra för olika teorier som behandlar uppbyggnaden och förändringar i det globala systemet, samt hur
dessa påverkar lokala samhällen i länder eller regioner,
• redogöra för strategier med vilka Latinamerika har försökt anpassa sig till det rådande globala systemet och
dess förändringar.
Undervisning

Seminarier och föreläsningar. Inlämningsuppgifter och muntlig presentation vid seminarierna är obligatoriskt,
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för mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Undervisningsspråk: engelska.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
Examineras genom en hemtentamen samt muntliga och skriftliga redovisningar.
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 på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro på de obligatoriska seminarierna. 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.
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 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 kurslitteratur hänvisas till kursbeskrivningen.
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