Humanistiska och teologiska fakulteterna

EUHA24, Europastudier: Regionernas Europa - Öst- och
Centraleuropa i fokus, 7,5 högskolepoäng
European Studies: Regions of Europe - Eastern and Central Europe
in Focus, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-04-21 att gälla från och med 201704-21, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en del av kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk
profil. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad
nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Europastudier

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna översiktligt redogöra för huvuddragen i historisk, kulturell, religiös och
samhällelig utveckling i Öst- och Centraleuropa, från tidig medeltid till våra dagar,
• kunna kritiskt reflektera över vad som konstituerar Östeuropa och Centraleuropa
som makroregioner,
• kunna reflektera över kontinuitet och förändring i den kulturhistoriska
utvecklingen i makroregionerna Östeuropa och Centraleuropa,
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Färdighet och förmåga
• kunna i tal och skrift översiktlig beskriva och diskutera den historiska utvecklingen
i regionen ur ett europeiskt historiskt perspektiv,
• kunna söka, samla, värdera och kritiskt analysera ämnesrelevant information,
• kunna författa en kortare skriftlig uppgift som på ett komparativt sätt behandlar
ett avgränsat kulturell, politiskt eller ett annat samhälleligt problem relevant för
länderna i Öst- och Centraleuropa,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• självständigt värdera och kritiskt reflektera kring sociala, kulturella och politiska
processer i Öst- och Centraleuropa,
• ur olika synvinklar kunna kritiskt reflektera kring frågor gällande den Europeiska
Unionens östutvidgning.

Kursens innehåll
Kursen ger perspektiv på Östeuropa och Centraleuropa som särskilda makroregioner i
Europa och problematiserar frågan om Europas politiska och kulturella uppdelningar
mellan Öst och Väst. Kursen ger även en översikt av Öst- och Centraleuropas
historiska utveckling från medeltid till våra dagar med tyngdpunkt på kultur, religion
och samhällsutveckling. I fokus läggs frågor om förhållandet mellan regionala,
nationella och supranationella identifikationsmönster.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, filmvisning och seminarier. Under kursen
ges 1-3 obligatoriska seminarier.

Kursens examination
Examination sker genom skriftlig salstentamen och aktivt deltagande i obligatoriska
seminarier.
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.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs EUHA10 och EUHA12 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter EUHA14.
3. 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.
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Prov/moment för kursen EUHA24, Europastudier: Regionernas Europa Öst- och Centraleuropa i fokus
Gäller från H17
1701 Regionernas Europa - Öst- och Centraleuropa i fokus, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

