SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

MR2204, Tematisk fördjupning inom MR-området I, 15,0
högskolepoäng
Thematic Concentration in Human Rights, 15.0 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-03-30 att gälla från och med 201103-30.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier

2. Inplacering
Kursen ges som en valbar kurs inom masterprogrammet i mänskliga rättigheter.
Kursen är en fördjupningskurs.
Huvudområde
Mänskliga
rättigheter
-

Fördjupning
A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
- ,-

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs
1. Kandidatexamen
2. Kurserna "Mänskliga rättigheter: Politik, etik och juridik", 15 högskolepoäng och "MR-systemet ur ett
rättsligt perspektiv", 15 högskolepoäng.
3. 15 högskolepoäng i samhällsvetenskaplig metod på avancerad nivå.
4. Eller motsvarande kunskaper.

4. Innehåll
Kursen syftar dels till att studenten ska sätta sig in i olika forskningsområden som kan sägas vara en
förutsättning för att genomföra kvalificerade och vetenskapligt grundade undersökningar, dels till att
studenten ges möjlighet att under tio veckor fördjupa sig i ett eller två tematiska områden som rör de
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mänskliga rättigheterna och som väljs i samråd med handledaren/läraren. Uppgiften består i att skriva en
översikt över forskningsfältet/n samt att utifrån denna översikt analysera vilka centrala problem som bör
vidareutvecklas för att föra kunskapen inom området framåt. I denna analys skall studenten visa sin förmåga
att analysera samhälleliga fenomen med koppling till mänskliga rättigheter, med hjälp av
samhällsvetenskapliga teoribildningar och analysredskap. Undervisningen består i huvudsak av individuell
handledning.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

Kunskap och förståelse
• visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera och formulera vetenskapliga problem och
frågeställningar inom de valda temaområdena;
Färdighet och förmåga
• visa förmåga att med metodologisk medvetenhet och källkritiskt förhållningssätt skaffa sig översikt över
olika forskningsfält samt systematiskt presentera sådana översikter;
• visa förmåga att klart redogöra för och diskutera resultaten, såväl muntligt som skriftligt;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att identifiera och kritiskt reflektera över etiska aspekter på forskning inom fältet.

6. Litteratur
Litteraturen varierar beroende på det valda temat och väljs i samråd med handledaren/läraren.

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom slutrapport inklusive ett seminarium där studenten diskuterar sin rapport med
handledaren.
Studerande som underkänts på prov har rätt att genomgå förnyat prov.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
För betyget G krävs godkänt resultat på både slutrapporten och seminariet. För betyget VG krävs väl godkänt
resultat på slutrapporten samt godkänt resultat på studentens prestation vid seminariet.

9. Kursvärdering
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Kursansvarig ansvarar för att studerandes synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att
resultaten av utvärderingarna i olika former ligger till grund för kursens utformning. I kursen ingår
schemalagd tid i slutet av kursen för en skriftlig kursvärdering av studenterna. I samband med detta kan lärare
och/eller kursansvarig också ha en dialog om kursen om studenterna så önskar. Det skall även genom hela
kursen finnas möjlighet för studenterna att komma med synpunkter på kursens innehåll. Resultatet och
eventuella förändringar i kursens upplägg skall förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen
och till de studenter som skall påbörja kursen. Sammanställning av den skriftliga kursutvärderingen görs
tillgänglig för alla studenter, både de som genomförde kursutvärderingen och för framtida studenter, via
lärplattformen GUL.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: engelska och svenska.

