Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÖCKB12, Öst- och centraleuropakunskap: Balkan kulturhistoria, politik och samhälle, 15 högskolepoäng
No English Translation Available, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2009-09-25 att gälla från och med 200909-25, vårterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Öst- och centraleuropakunskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för huvuddragen i historisk, kulturell, religiös och samhällelig
utveckling i Sydosteuropa, från tidig medeltid till våra dagar,
• kunna reflektera över och beskriva kontinuitet och förändring i den
kulturhistoriska utvecklingen i regionen,
• kunna kritiskt reflektera över och beskriva vad som konstituerar Balkan som
region och dess plats i Europa,

Färdighet och förmåga
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• kunna översiktligt beskriva och diskutera den historiska utvecklingen i regionen,
• kunna författa kortare skriftliga arbeten som på ett komparativt sätt behandlar
för Sydosteuropa avgränsade problem,
• kunna sätta den samtida utvecklingen i området i relation till den tidigare
historiska utvecklingen,
• kunna diskutera Balkans särutveckling ur ett europeiskt historiskt perspektiv ur
olika synvinklar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera konstruktioner av regionala identiteter och begrepp som
balkanism och balkanisering.

Kursens innehåll
Kursen ger perspektiv på Sydosteuropa och Balkan såsom en särskild region i Europas
utkant, och problematiserar begreppet Balkan och dess relation med Europa. Kursen
ger även en översikt över Sydosteuropas historiska utveckling från tidig medeltid till
våra dagar med tyngdpunkt på identitet, kultur, och religion. Den behandlar även
arvet från imperierna, särskilt det osmanska, och dess betydelse för regionens
utveckling under nationalstatsbyggandet under 1800- och 1900-talen samt relationen
mellan nationalism och kommunism efter det andra världskriget. Under kursens gång
jämförs de olika strategier som tillämpats av Balkanländerna för att tackla interetniska
relationer och i korthet diskuteras även det internationella samfundets roll i regionen
idag.
Kursen består av följande delkurser:
1. Före nationen, 5 högskolepoäng,
2. Nationens uppgång – och fall? 5 högskolepoäng,
3. Balkan – en del av Europa? 5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Utbildningen ges på distans och använder sig av interaktiv informationsteknologi. Det
förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med
nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.
Undervisning sker via inspelade föreläsningar samt seminarier i form av chat- eller
videokonferenser.

Kursens examination
Kursen examineras normalt genom hemtentamen och skriftliga uppgifter, men efter
särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer
förekomma.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
10 högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Övrigt
1. Denna kurs utgör även en delkurs i ÖCKA01.
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.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Before the Nation State,
2. The Rise – and Fall? – of the Nation State,
3. The Balkans – A Part of Europe?
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Prov/moment för kursen ÖCKB12, Öst- och centraleuropakunskap: Balkan kulturhistoria, politik och samhälle
Gäller från H09
0901 Före nationen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0902 Nationens uppgång - och fall?, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0903 Balkan - en del av Europa?, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

