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MRSN03, Mänskliga rättigheter: Tematisk fördjupningskurs
II, 7,5 högskolepoäng
Human Rights Studies: Thematic Specialization Course II, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-05-29 att gälla från och med 202101-01, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen är en valbar kurs inom Masterprogram i Mänskliga rättigheter (HMRS).
Kursen ges som fristående kurs och kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Mänskliga rättigheter

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för och förklara innebörden av centrala
problemställningar och teorier inom kursens tematiska område ur ett
flervetenskapligt perspektiv,
• på ett fördjupat sätt kunna förklara och kritiskt förhålla sig till forskningsläget
inom kursens tematiska område,

Färdighet och förmåga
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• kunna sammanfatta, tolka och kritiskt granska vetenskapligt material inom
kursens tema,
• självständigt kunna genomföra en fördjupad analys av problemformuleringar
inom kursens tema utifrån olika teorier och perspektiv,
• på ett professionellt sätt och inom givna tidsramar kunna förmedla sina
kunskaper och forskningsresultat, både i tal och i skrift, till skilda målgrupper,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett kritiskt sätt kunna använda och tillämpa olika definitioner, tolkningar och
värderingar i kurslitteraturen på konkreta fall,
• kunna föra en kritisk, vetenskaplig diskussion om centrala vetenskapliga och
begreppsliga positioner inom kursens tema.

Kursens innehåll
Kursen ger kvalificerad fördjupning i forskningsteman inom det flervetenskapliga
studiet av mänskliga rättigheter. Under kursen får den studerande fördjupa sig i ett
forskningsområde med anknytning till aktuell forskning. Möjliga teman inkluderar
mänskliga rättigheter i statliga och ickestatliga organisationer, mänskliga rättigheter
och politiska värderingar, migrations- och flyktingfrågor, historisk rättvisa, feministiska
perspektiv på mänskliga rättigheter, mänskliga rättigheter och humanitarism.
Innehållet fastställs för varje kurstillfälle.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarier kan vara
obligatoriska. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras med en uppgift enligt
lärares anvisningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom en till tre mindre skriftliga inlämningsuppgifter och en
avslutande skriftlig inlämningsuppgift.
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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på samtliga moment. För betyget
Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på den avslutande skriftliga
inlämningsuppgiften.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs examen på grundnivå i ett humanistiskt eller
samhällsvetenskapligt ämne med examensarbete med inriktning på mänskliga
rättigheter, samt engelska B eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen,
Lunds universitet.
2. Kursen ersätter delar av MRSM20.
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.

