ACEP36, Asienstudier: Asiens ekonomiska förvandling, 12
högskolepoäng
Asian Studies: The Economic Transformation of Asia, 12 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-12 att
gälla från och med 2014-09-01, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk på den första terminen av Masterprogrammet i Asienstudier.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Asienstudier

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

Kursens mål
Studenten ska efter avslutad kurs:

Kunskap och förståelse
• visa förmåga att ur ett historiskt perspektiv, visa på skillnader och likheter i Öst-,
Syd- och Sydöstasiens ekonomiska ledande principer (policies)
• visa förmåga att diskutera grundläggande teorier om ekonomisk tillväxt, och
ekonomisk utveckling i Öst-, Syd- och Sydöstasien
• visa förmåga att ur ett jämförande perspektiv analysera och identifiera
institutionella faktorer som formar, skapar möjligheter eller är begränsande för
ekonomisk omvandling i Öst- Syd- och Sydöstasien
• visa förmåga att relatera ekonomisk förvandling till sociala och politiska
förändringar
• visa förmåga att reflektera över ekonomiska och politiska paradigm som
legitimerar särskilda former av ekonomisk förvandling
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Färdighet och förmåga
• visa förmåga att att se strukturer och värdera information för att kunna bygga ny
kunskap eller revidera befintlig kunskap om ekonomisk omvandling av Öst-, Sydoch Sydöstasien.
• visa förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper på empiri och fallstudier som
behandlar Öst-, Syd- och Sydöstasien.
• visa förmåga att kritiskt reflektera över institutionsteori och ekonomiska
utvecklingskoncept.
• visa förmåga att effektivt kunna förmedla kunskap om den ekonomiska
omvandlingen av Öst-, Syd- och Sydöstasien

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att värdera informationens roll och relevans
• visa förmåga att kritiskt granska externa informationskällor samt enskilda
processer av kunskapsbildande
• visa utvecklat ett teoretiskt förhållningssätt gällande kunskapsförmedling

Kursens innehåll
Kursen behandlar den ekonomiska utvecklingen i Öst-, Sydöst- och Sydasien. De
snabba industrialiserings- och socioekonomiska moderniseringsprocesserna i Öst- och
Sydöstasien samt utvecklingsprocessen i Sydasien undersöks och förklaras genom en
historiskt-komparativ institutionell infallsvinkel. Grundläggande faktorer och
drivkrafter bakom förändringarna analyseras mot bakgrund av förhärskande teorier
om ekonomisk utveckling och social förändring. Alla länder i regionen kan användas
som exempel, men särskild betoning ligger på följande grupper av länder, indelade
efter industrialiseringsgrad – 1) Japan, Taiwan, Sydkorea, Hong Kong och Singapore,
2) Malaysia, Indonesien, Thailand och Filippinerna, 3) Kina och Vietnam samt länder i
Sydasien (med särskild betoning på Indien). Institutionsteori används för att analysera
framväxten av den så kallade östasiatiska modellen för ekonomisk tillväxt och
utveckling samt aktuella trender och drivkrafter för globalisering i Asien och
Stillahavsregionen. Ett särskilt fokus läggs på en jämförelse mellan Kinas och Indiens
ekonomiska reformer och framväxande roller i den globala ekonomin.

Kursens genomförande
Kursen 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 har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
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Examinationen består av skriftliga seminarieuppgifter individuellt och i
grupp, salsprov, och en avslutande individuell inlämningsuppgift. I samband med
kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och 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 då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Studentens resultat bedöms utifrån
kursens lärandemål. För betyget E ska studenten visa ett tillräckligt resultat. För
betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande resultat. För betyget C ska
studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten visa ett mycket bra
resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För betyget Underkänd
har studenten visat ett otillräckligt resultat. Vid kursens start informeras studenterna
om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen måste studenten vara antagen till Masterprogrammet i
Asienstudier, 120 högskolepoäng.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från
svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella
riktlinjer.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med ACEP33, Asienstudier: Asiens
ekonomiska förvandling, 15 högskolepoäng.
Kursplanen är fastställd av styrelsen för Centrum för öst- och sydöstasienstudier 201405-15.
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Prov/moment för kursen ACEP36, Asienstudier: Asiens ekonomiska
förvandling
Gäller från H14
1401 Asiens ekonomiska förvandling, 12,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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