Humanistiska och teologiska fakulteterna

MOSE15, Mellanösternstudier: Mellanösterns historia fram
till första världskriget, 15 högskolepoäng
Middle Eastern Studies: History of the Middle East until the First
World War, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-03-01 att gälla från och med 201808-31, höstterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen ges även inom Kandidatprogrammet i
arabiska studier (HGARA). Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Mellanösternstudier

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande kunskaper om Mellanösterns och Nordafrikas
historia fram till första världskriget, däribland islams uppkomst, den påföljande
islamiska expansionen samt det Osmanska imperiet,
• kunna redogöra för Mellanösterns kulturella, identitetsmässiga och politiska
utveckling under den aktuella perioden,

Färdighet och förmåga
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• kunna analysera händelser och skeenden som till exempel islams uppkomst, de
arabiska erövringarna och problematiken med enighet och splittring inom det
islamiska imperiet, det Osmanska imperiet och dess historiska utveckling,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på saklig grund kunna förklara och förhålla sig till företeelser och förhållanden i
frågor som rör genus, etnicitet och kulturell mångfald i Mellanösterns historia.

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt av den historisk-politiska och kulturella utvecklingen från tiden
för islams uppkomst till och med första världskriget. Den behandlar den historiska
utvecklingen i Mellanöstern och den regionala kontexten, de interregionala
förhållandena samt västvärldens kulturella och politiska interaktion med och
inflytande över regionen, speciellt inom ramen för det Osmanska imperiets period.
Kursen består av två delkurser om vardera 7,5 hp:
1. Mellanösterns historia från islams uppkomst fram till det Osmanska imperiet
2. Mellanösterns historia från det Osmanska imperiets uppkomst fram till första
världskriget

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar varvade med seminarie- och
gruppövningar (2-3 stycken).
Närvaro vid seminarie- och gruppövningar är obligatorisk om inte särskilda skäl
föreligger. Kompletteringsmöjlighet eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment
erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller
liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller
också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant. I övriga fall erbjuds ingen kompletteringsmöjlighet
för obligatoriskt moment.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom salstentamen.
Delkurs 2 examineras genom salstentamen.
I samband med kursen erbjuds tre examinationstillfällen: ordinarie
examinationstillfälle, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut
erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds
studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

3/ 4

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på båda delkurserna. För betyget
Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på båda delkurserna.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ARAH10.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen MOSE15, Mellanösternstudier: Mellanösterns
historia fram till första världskriget
Gäller från H18
1801 MÖ:s hist fr islams uppkomst fram till det Osmanska imp., 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 MÖ:s hist fr det Osmanska imp uppk fram t 1:a världskriget, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

