ACEP32, Asienstudier: Asienstudier, 6 högskolepoäng
Asian Studies: Asian Studies, 6 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden vid Centrum för öst- och
sydöstasienstudier 2017-12-11 att gälla från och med 2017-12-11, vårterminen 2018.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som obligatorisk kurs och inleder den första terminen inom
Masterprogrammet i Asienstudier, 120 högskolepoäng. Kursen ges även som
fristående kurs.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Asienstudier

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

Kursens mål
För godkänt resultat på kursen ska studenten

Kunskap och förståelse
• visa kunskap om det tvärvetenskapliga området Asienstudier
• visa förståelse för hur kunskapsbasen i områdesstudier i allmänhet och
Asienstudier i synnerhet är föränderlig och ifrågasatt

Färdighet och förmåga
• kunna redogöra för aktuell tvärvetenskaplig forskning om Asienstudier
• kunna identifiera, jämföra och analysera social, ekonomisk, politisk och kulturell
utveckling i dagens Asien
• visa förmåga att systematiskt kunna integrera kunskap, hantera komplexitet och
formulera omdömen i förhållande till Asienstudier
• kunna tillämpa färdighet i akademiskt skrivande
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att kritiskt och självständigt kunna föra analytiska resonemang i tal
och skrift
• visa förmåga att tillämpa ett kritiskt och jämförande perspektiv på forskning om
dagens Asien

Kursens innehåll
Kursen är en kritisk, komparativ och tvärvetenskaplig introduktion till studier av Asiens
samhällen. Den tar upp metodfrågor som är relaterade till områdesstudier i allmänhet
och Asienstudier i synnerhet. Kursen ger en överblick av Asienstudier med hjälp av
centrala begrepp och förhållningssätt inom samhällsvetenskap och humaniora och
fördjupar studiet av Asiens samhällen genom att betona kunskapens skiftande
sammanhang och innehåll. Ett kritiskt perspektiv anläggs på västerländsk
kunskapsbildning om Asien. Vidare diskuteras och analyseras nya teorier och
infallsvinklar som uppkommit genom studiet av Asiens samhällen, t ex teorier om
postkolonialism och subalternitet, och som ifrågasatt och berikat västerländsk
samhällsvetenskap. Kursen tar även upp perspektiv från postmodernism och
genusstudier som ger studenten verktyg med vilka studenten kan analysera dagens
samhällen i Asien och ger en fördjupad medvetenhet om bakomliggande frågor om
makt och representativitet.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som
missat undervisning på grund av förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett individuellt skriftligt hemprov (4 högskolepoäng) samt
genom en gruppuppgift som redovisas skriftligt (2 högskolepoäng).
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att kursen genomgått en större förändring
eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll.
Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med gällande
kursplan.
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.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg för icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat
bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E har studenten visat ett tillräckligt
resultat. För betyget D har studenten visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C
har studenten visat ett bra resultat. För betyget B har studenten visat ett mycket bra
resultat. För betyget A har studenten visat ett utmärkt resultat. För betyget
Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Från betygsskalan ovan undantas gruppuppgiften som redovisas skriftligt. Som betyg
för detta moment används någon av beteckningarna Godkänd eller Underkänd. För
betyget Godkänd har studenten visat ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Kursbetyg avgörs av studentens resultat på det individuella skriftliga hemprovet.
Vid kursens start informeras studenten om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måsten studenten vara antagen till Masterprogrammet i
Asienstudier, 120 högskolepoäng. För att läsa kursen som fristående kurs måste
studenten ha en kandidatexamen i samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller
juridik.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande engelska 6/B från svenskt
gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer.
Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med ACEP31, Asienstudier: Introduktion
till Asienstudier, 6,0 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen ACEP32, Asienstudier: Asienstudier
Gäller från V18
1701 Individuellt skriftligt hemprov, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1702 Skriftligt redovisad gruppuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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