Humanistiska och teologiska fakulteterna

KINM14, Kinesiska: "Ingen undersökning, ingen rätt att tala"
- kinesisk offentlig informationshantering, 15 högskolepoäng
Chinese: "No Investigation, No Right to Speak" - Chinese Public
Information Management, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-11-21 att gälla från och med
2012-11-21, vårterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen är valbar för inriktningen Kinesiska i masterprogrammet Språk och
språkvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Kinesiska och Svenska
Undervisning ges normalt på kinesiska och svenska, men kan efter särskild
överenskommelse mellan lärare och studerande ges på kinesiska och engelska. En
sådan överenskommelse förutsätter att samtliga studerande behärskar engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap med
specialisering i kinesiska

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för kinesisk offentlig informationshantering, i historia och nutid,
och hur denna har förändrats över tid
• kunna redogöra för relevanta myndighetsförfaranden för insamling, analys och
kontroll/spridning av information
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Färdighet och förmåga
• självständigt kunna tolka offentliga uttalanden om den kinesiska
informationshanteringens olika aspekter
• kunna delta i en diskussion på kinesiska kring frågor om information resp.
"desinformation"
• känna till och kunna bruka viktigare kinesiska referensverk inom
informationshanteringens område

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna genom ett initierat och kritiskt förhållningssätt bedöma utsagor som i
generella ordalag berör information om/från Kina.

Kursens innehåll
Utvecklingen i Kina sedan 1900-talets mitt innehåller otaliga exempel på vikten av att
vara informerad om faktiska förhållanden och farorna med att agera utifrån en skev
eller bristfällig kunskap om omvärlden. Framgångsrika aktörer på Kinas sociala och
politiska arenor insåg tidigt värdet av pålitlig information och har ofta uttalat sig om
hur man kommer i besittning av den och därefter går till väga för att göra bästa
möjliga bruk av den. Genom att studera problematiserande primärkällor på detta
tema från olika tidsepoker får vi intressanta inblickar i hur den inhemska
informationshanteringsprocessen har utvecklats i Folkrepubliken Kina och inom det
statsbärande kommunistpartiet.

Kursens genomförande
Undervisning ges i form av kontextualiserad närläsning av texter, seminarier,
handledning samt enskilda övningar.

Kursens examination
Examination sker i form av skriftlig och i tillämpliga fall muntlig tentamen vid kursens
slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatnivå i kinesiska eller motsvarande kunskaper.
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Övrigt
1. Kursen bygger delvis på (är en utveckling av delar av) och ersätter KINM11 som
fr.o.m. 2013 ej längre ges. Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i examen.
2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

4/ 4

Prov/moment för kursen KINM14, Kinesiska: "Ingen undersökning, ingen
rätt att tala" - kinesisk offentlig informationshantering
Gäller från V13
1201 Kinesisk offentlig informationshantering, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

