SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

MR2205, Tematisk fördjupning inom MR-området II, 15,0
högskolepoäng
Thematic Concentration in Human Rights II, 15.0 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-04-26 att gälla från och med 201203-25.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för Globala studier

2. Inplacering
Kursen är en fördjupningskurs, och ges som valbar kurs inom Masterprogram i Mänskliga rättigheter.
Kursen kan ingå i masterexamen.
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" (MR2101) och "MR-systemet ur ett rättsligt
perspektiv" (MR2102).
3. Kursen "Tematisk fördjupning inom MR-området I" (MR2204).
4. 15 högskolepoäng i samhällsvetenskaplig metod på avancerad nivå.
5. Eller motsvarande kunskaper.

4. Innehåll
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet till ytterligare fördjupning inom människorättsområdet genom att
fokusera på implementering och utvärdering av mänskliga rättigheter i specifika verksamheter. Med
utgångspunkt i de teman som studerats på kursen "Tematisk fördjupning inom MR-området I" (MR2204)
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arbetar studenten med att identifiera utmaningar för implementering av ett rättighetsområde inom en specifik
verksamhet samt ge förslag på hur dessa kan hanteras. Tematisk inriktning och verksamhetsområde väljs i
samråd med en handledare. Kursen examineras genom att studenten producerar och presenterar en rapport
som fokuserar på frågor om implementering och utvärdering av människorättsrelaterat arbete inom en
specifik verksamhet.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
Kunskap och förståelse
• Beskriva och förklara problem- och frågeställningar rörande utvärdering och implementering av mänskliga
rättigheter i specifika verksamheter
Färdighet och förmåga
• Utarbeta och genomföra vetenskapliga undersökningar som kan användas för att utvärdera och
implementera mänskliga rättigheter i olika verksamheter
• Identifiera behov av ny kunskapsproduktion inom det aktuella temaområdet utifrån en analys av
utvärderings- och implementeringsarbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kritiskt reflektera över forskar- och forskningsetiska aspekter på implementering och utvärdering av
människorättsrelaterat arbete i olika verksamheter

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom en skriftlig slutrapport inklusive ett seminarium där studenten diskuterar sin
rapport med handledaren.
Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är
praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. Antal provtillfällen är
begränsade till fem tillfällen.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar bör studenten garanteras tillgång till minst
tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av
kursens tidigare uppläggning.

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
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
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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.

