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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

 

Kursens mål
 
Studenten ska efter avslutad kurs: 

 

Kunskap och förståelse
visa fördjupad kunskap om teorier om samhällsstyrning och demokratisering 
visa fördjupad kunskap om avkoloniseringens påverkan på nationalstaternas
utveckling i Asien. 

 

Färdighet och förmåga
visa förmåga att förklara skillnader och likheter av samhällsstyrning i Asien 
visa förmåga att analysera olika politiska system i Asien 
visa förmåga att relatera teorier om demokratisering till empiriska fall i Asien 

 

ACEP35, Asienstudier: Politiska system, samhällsstyrning och
demokratisering i Asien, 12 högskolepoäng

Asian Studies: Political Systems, Governance, and Democratization
in Asia, 12 credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Asienstudier A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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Värderingsförmåga och förhållningssätt

visa förmåga att i både tal och skrift utifrån teoretiska perspektiv kritiskt kunna
föra analytiska resonemang om politiska fenomen i Asien genom använda
empiriska exempel  

 

Kursens innehåll
 
Kursen ger en översikt över allmänna teorier om politiska system, samhällsstyrning,
och demokratisering. Detta inkluderar teorier om avkolonisering, nationalism,
auktoritära statsskick samt politiska system av hybridkaraktär. Syftet är att
studenten ska uppnå en förmåga att göra jämförande analyser och tillämpa dessa
teorier på situationen i Asien. 
  
Kursen är utformad som en introduktion till de olika politiska systemen i Öst-, Sydöst-
och Sydasien. Vidare diskuteras olika former av politisk förändring och politiskt
ledarskap. Kursen tar upp influenser av religion, samhälle, och kultur för politiska
förändringar. Militärens roll tas också upp samt ekonomins påverkan i såväl nationell
som internationell politik. Kursen diskuterar även betydelser av regional organisation
och multinationell samverkan för nutida politisk utveckling 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna innehåller mitt-
terminsspapper, reflektionspapper, gruppdiskussioner och presentationer. 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
 
Examinationen består av skriftliga seminarieuppgifter, individuellt och i grupp, 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
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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. 
  
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 ACEP34, Asienstudier: Politiska
system, samhällsstyrning och demokratisering i Asien, 9 högskolepoäng. 
Kursplanen är fastställd av styrelsen för Centrum för öst- och sydöstasienstudier 2014-
05-15. 
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Prov/moment för kursen ACEP35, Asienstudier: Politiska system,

samhällsstyrning och demokratisering i Asien
 

Gäller från H14

 
1401   Politiska system, samhällsstyrning och demokratis. i Asien, 12,0 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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