Humanistiska och teologiska fakulteterna

OSHA01, Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia, 15
högskolepoäng
East- and Southeast Asian Studies: History of China, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-11-02 att gälla från och med
2007-11-02, vårterminen 2008.

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

Kinesiska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redovisa grundläggande kunskap om Kinas politiska, kulturella, sociala och
ekonomiska historia

Färdighet och förmåga
• kunna reflektera över väsentliga sammanhang, tillstånd och förändringar i den
kinesiska historien

Värderingsförmåga och förhållningssätt
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• kunna visa viss förmåga att kritiskt bedöma och ge perspektiv på Kinas äldre
historia
• kunna visa en förmåga att utifrån ett historiskt perspektiv bedöma frågor som rör
Kina i vår tid.

Kursens innehåll
Kursen är en översikt av den kinesiska historien från äldsta tid fram t.o.m. den s.k.
reformerans början på 1980-talet. Tematiska "djupdykningar" sker i form av kortare
arbeten där studenterna själva, i samråd med lärare, väljer ämne och
presentationssätt.
Kursen består av följande delkurser:
1. Kinas äldre historia, 7,5 högskolepoäng,
2. Folkrepubliken Kinas historia, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och gruppövningar.

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

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på båda
delkurserna. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på
minst 7,5 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande
högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet
2/A2)

Övrigt
1. Kursen ersätter OSD441.
2. Kursens innehåll motsvarar KINH01. Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i
examen.
3. Denna kurs utgör även en delkurserna 2 och 3 i KINA41. Poängen kan bara
tillgodoräknas en gång i examen.
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4. 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.
5. Delkursernas namn på engelska:

1. Ancient Chinese History,
2. The History of the Republic of China.
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Prov/moment för kursen OSHA01, Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas
historia
Gäller från V08
0801 Kinas äldre historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0802 Folkrepubliken Kinas historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

