Humanistiska och teologiska fakulteterna

EUHA10, Europastudier: Europas kultur- och idéhistoria, 15
högskolepoäng
European Studies: European History of Culture and Ideas, 15
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-02-21 att gälla från och med 201702-21, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk inom kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk
profil. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad
nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Europastudier

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera och redogöra för centrala strömningar, begrepp och aktörer i
Europas kultur- och idéhistoria, från antiken till nutiden,
• kunna redogöra för kontinuitet och förändring i de huvudsakliga kultur- och
idéhistoriska utvecklingsmönstren i Europa,
• utifrån kultur- och idéhistoriska perspektiv kunna redogöra för samtidsrelevanta
problemställningar som rör nationalism, migration, demokrati och europeisk
integration,
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• på ett grundläggande plan kunna redogöra för humanioras utveckling och
samtida betydelse i Europa,

Färdighet och förmåga
• kunna i tal och skrift diskutera olika problemställningar inom europeisk kulturoch idéhistoria, vilka rör exempelvis nationalism, demokrati, migration och
europeisk integration,
• kunna tillämpa en grundläggande källkritisk analys på olika källmaterial,
• kunna använda sig av samt översiktligt diskutera några centrala källtexter inom
Europas kultur- och idéhistoria,
• kunna tillämpa humanistiska perspektiv inom Europastudier,
• kunna utföra ämnesrelaterade informationssökningar, värdera information och
behärska ämnesrelaterad referenshantering,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt bedöma och förhålla sig till viktiga politiska och kulturella kontexter
i Europas historia vilka har varit relevanta för utvecklingen av europeisk
idéhistoria,
• ur ett idéhistoriskt perspektiv kunna kritiskt reflektera och förhålla sig till begrepp
som genus, etnicitet och mångfald.

Kursens innehåll
Kursen erbjuder ett översiktligt studium av Europas kultur- och idéhistoria, från
antiken fram till våra dagar. I fokus står samtidsrelevanta problemställningar, såsom
nationalism, migration, demokrati och europeisk integration. Utifrån ett komparativt
perspektiv behandlar kursen idéströmningar med ursprung i ett flertal europeiska
kulturregioner. I slutfasen diskuteras förhållandet mellan humaniora och
naturvetenskap inom europeisk idéhistoria.
Kursen består av följande delkurser:
1. Från antikens till romantikens tänkande (7,5 hp)
2. De moderna och postmoderna världsbildernas framväxt (7,5 hp)

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, varav 3-5 seminarier är
obligatoriska och examinerande.

Kursens examination
Obligatoriska, examinerande seminarier förekommer (3-5).
Delkurs 1: examineras genom en salstentamen.
Delkurs 2: examineras genom en hemtentamen.
Efter särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer
förekomma.
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
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fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

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

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b
eller 1a1+1a2.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter EUHA11. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är
gemensamt med en annan kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. European History of Ideas from Antiquity to Romanticism
2. The Emergence of Modern and Postmodern World Views

4/ 4

Prov/moment för kursen EUHA10, Europastudier: Europas kultur- och
idéhistoria
Gäller från H17
1701 Från antikens till romantikens tänkande, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1702 De moderna och postmoderna världsbildernas framväxt, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

