Humanistiska och teologiska fakulteterna

MRSK61, Mänskliga rättigheter: Kandidatkurs, 30
högskolepoäng
Human Rights Studies: Bachelor Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-04-05 och senast reviderad
2015-09-19 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-09-19,
höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i mänskliga rättigheter. Kursen
utgör kandidatprogrammets avslutande termin. Den kan normalt ingå i en generell
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på teoretisk, etisk och rättslig grund kunna analysera utmaningar förknippade
med mänskliga rättigheter i en komplex samhällskontext
• kunna i ett självständigt arbete på ett fördjupat sätt klart redogöra för en central
forskningsfråga inom området mänskliga rättigheter
• kunna redogöra för teoretiska implikationer av metodologiska val
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Färdighet och förmåga
• inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och kritiskt behandla teoretiskt
och metodologiskt komplexa problemställningar
• självständigt kunna kartlägga och beskriva kunskapsutvecklingen inom mänskliga
rättigheter och behärska korrekt referenshantering
• skriftligen och muntligen kunna kommunicera sitt eget och andras arbete inför en
grupp samt strukturera och leda en gruppdiskussion
• självständigt kunna identifiera, beskriva och analysera hur mänskliga rättigheter
begreppsliggörs och praktiseras i de nationella och internationella
samhällskontexter och situationer som utbildningen behandlar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera fördelar och utmaningar med ett flervetenskapligt förhållningssätt
till forskningsfrågor
• självständigt kunna värdera sina kunskaper och förmågor inom området
mänskliga rättigheter och identifiera sitt behov av att stärka dessa ytterligare
• kunna i tal och skrift utveckla och ompröva sina egna förvärvade förmågor,
insikter och ståndpunkter.

Kursens innehåll
I kursen fördjupas studierna i mänskliga rättigheter genom betoning av kritisk analys,
integration mellan teori och praktik och självständigt arbete individuellt och i grupp.
Kursen inleds med att varje student, på basis av dennes erfarenheter från praktik,
utlandsstudier eller perspektivstudier arbetar med och kritiskt analyserar ett praktiskt
och faktiskt fall. Analysen görs individuellt eller i grupp. Arbetsprocessen sker i grupp
och viss litteratur är gemensam. Kursen fortsätter med en temakurs med individuell
specialisering, som är forskningsanknuten samt framåtblickande mot examensarbetet
och arbetslivet. Även här är viss litteratur gemensam. Kursen avslutas med att
studenterna tillämpar sina insikter i teori och metod och sina fördjupade
ämneskunskaper genom att skriva ett vetenskapligt arbete.
Kursen består av följande delkurser:
1. Kritiska perspektiv på mänskliga rättigheter, 7,5 högskolepoäng,
2. Individuell specialisering, 7,5 högskolepoäng,
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, individuella utvecklingssamtal
och studentledda seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Uppgifter kan
ges i samband med obligatoriska undervisningsmoment. På delkurs 3 ges
undervisning i form av handledning i grupp samt studentledda seminarier; deltagande
i studentledda seminarier är obligatoriskt.
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Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom deltagande vid obligatoriska seminarier, författandet av
en skriftlig rapport samt muntlig redovisning.
Delkurs 2 examineras genom deltagande vid obligatoriska seminarier, en skriftlig
uppgift samt genomförande av en forskningsöversikt som redovisas skriftligt och
muntligt.
Delkurs 3 examineras dels genom att studenten författar en uppsats, dels genom
studentens insats som respondent och opponent vid det seminarium där uppsatser
ventileras. Rapportering från minst ett studentlett gruppmöte ingår, liksom försvar av
den egna uppsatsen och opposition på en annan students uppsats.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på
delkursen Examensarbete och på ytterligare minst 7,5 högskolepoäng och minst
betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Mänskliga rättigheter: Fördjupningskurs (30 hp).
Dessutom krävs Mänskliga rättigheter: Praktikkurs (30 hp) eller en termin
utlandsstudier eller motsvarande samt ytterligare 30 högskolepoäng perspektivstudier
av relevans för ämnet.

Övrigt
1. Kursen ersätter MRSK60.
2. 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.
3. Kursen gäller från och med vårterminen 2014.
4. Kursen ges vid avdelningen för mänskliga rättigheter, historiska institutionen,
Lunds universitet.
5. Course name in English: Human Rights Studies, Bachelor Course
6. Name of sub-courses in English:

1. Critical Perspectives on Human Rights, 7,5 credits
2. Individual Specialization, 7,5 credits
3. Bachelor Thesis, 15 credits
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Prov/moment för kursen MRSK61, Mänskliga rättigheter: Kandidatkurs
Gäller från V14
1301 Kritiska perspektiv på rättighetsarbete, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1302 Individuell specialisering, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1303 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1304 Opposition, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

