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Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-09-10 att gälla från och med 201009-10, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i Mastersprogrammet i Europastudier. Den kan också ges som fristående
kurs för behöriga studenter. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Europastudier

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på ett fördjupat sätt redogöra för frågor, teorier och forskning som berör
Europa utifrån ett humanistiskt perspektiv,
• kunna redogöra för Europas historiska utveckling, samt för de kulturella särdrag
och normativa positioner som anses vara specifikt europeiska,
• kunna förklara innebörden av begreppet identitet och för hur identiteter
konstrueras, samt för hur de manifesteras i dagens Europa,
• kunna analysera de processer som formar den europeiska identiteten och relatera
dessa till nationella, regionala och lokala identitetsprocesser,
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Färdighet och förmåga
• kunna sammanfatta, tolka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur om
europeiska kulturer, värden och identiteter,
• självständigt kunna utföra informationssökningar inom ämnet och utifrån
lämpliga källor författa en vetenskaplig uppsats på temat europeiska kulturer,
värden och identiteter,
• på ett professionellt sätt och inom givna tidsramar kunna förmedla sina
kunskaper och forskningsresultat, både i tal och i skrift, till olika typer av
mottagare, t.ex. kollegor, konferensdeltagare, potentiella arbetsgivare,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett kritiskt sätt kunna tillämpa olika definitioner av europeiska kulturer, värden
och identiteter på konkreta fall från kurslitteraturen eller massmedia,
• kunna föra en kritisk, vetenskaplig diskussion om de kulturella särdrag och värden
som, i kontrast till andra, benämns som specifikt europeiska.

Kursens innehåll
Under kursen studeras, med utgångspunkt i teori och empiri, innebörden av
begreppet Europa, samt kontinentens historiska, kulturella och normativa utveckling.
Kursen ger en inblick i de processer och värden som brukar definieras som specifikt
europeiska, såsom humanismen, upplysningen, idén om individens inneboende värde
och hans/hennes rättigheter och skyldigheter, samt den normativa definitionen av
frihet, tolerans och jämlikhet.
Kursen undersöker framväxten av dessa värden och idéer, jämför dem och deras
historiska utveckling med varandra, och ställer frågan om de är specifikt europeiska
eller inte.
Kursen avslutas med en debatt om demokrati, frihet, tolerans och den betydelse som
dessa värden har haft för den europeiska intellektuella traditionen. Är framväxten av
dessa värden ett resultat av en specifik europeisk kulturell utveckling, eller kan de
utvidgas till att omfatta även andra delar av världen, eller mänskligheten som sådan?

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och
konsultationer med en handledare.

Kursens examination
På kursen förekommer examination i form av muntliga presentationer, obligatoriska
seminarier och en hemtenta.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i kurser inom humaniora eller
samhällsvetenskap.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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.
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Prov/moment för kursen EUHR11, The Meaning of Europe: Culture, Values
and Identity
Gäller från H10
1001 The Meaning of Europe: Culture, Values and Identity, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

