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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-03-05 att gälla från och med 202103-05, höstterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i Masterprogram i Öst- och Centraleuropakunskap. Kursen ges också
som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Öst- och centraleuropakunskap

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för frågeställningar, teorier och perspektiv
som är relevanta för studiet av Belarus och Ukraina från ett humanvetenskapligt
perspektiv.
• kunna diskutera de postsocialistiska och postkoloniala perspektivens relevans för
analysen av Belarus och Ukraina,
• kunna redogöra för processer i Belarus och Ukraina i bredare sociopolitiska
sammanhang och kunna dra paralleller till andra länder i östra Europa.
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Färdighet och förmåga
• kunna tolka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur om Belarus och Ukraina,
• kunna identifiera och förklara spänningarna mellan försök att gå med i EU och
att upprätthålla och utveckla banden med Ryssland,
• självständigt kunna utföra informationssökningar inom ämnet och utifrån
lämpliga källor,
• kunna habilt och inom givna tidsramar förmedla sina kunskaper och
forskningsresultat, både i tal och i skrift, till olika typer av mottagare, t.ex.
kollegor, konferensdeltagare eller potentiella arbetsgivare,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett kritiskt sätt kunna tillämpa olika tillvägagångssätt, teorier och
konstruktioner från och om de belarusiska och ukrainska samhällena och
kulturerna på specifika fall i kurslitteraturen och i media,
• kunna förhålla sig kritiskt till kursens kunskapsstoff och kunna identifiera behovet
av vidare inlärning.

Kursens innehåll
Kursen reflekterar kritiskt över teoretiska förhållningssätt och koncept som används i
studier av Belarus och Ukraina, som postsocialism, det postkoloniala rummet,
demokratisering och nyliberala transformationer. Kursen tittar på hur händelser och
processer i Belarus och Ukraina formas av spänningen mellan "väst" och "öst",
samtidigt som det också fokuserar på lokala, regionala och nationella
subjektskap. Det ställer också Belarus och Ukraina i relation till transnationella
utmaningar och teman som migration, auktoritarianism och minnespolitik. Vidare
ägnar sig kursen åt specifika sociala och politiska teman som kännetecknar dagens
Belarus och Ukraina. Å ena sidan fokuserar den på sociokulturella processer och
fenomen som nationsbygge, civilsamhällets utveckling, social stratifiering och
ojämlikhet, och minoritetsfrågor. Å andra sidan diskuterar kursen den politiska
utvecklingen i Belarus och Ukraina, t.ex. kring säkerhetspolitik, protester och
revolutioner.
Kursen innehåller följande tre delkurser:
1. Introduktion: bakgrund och koncept, 3 hp
2. Stater, nationer och politisk omvandling i Belarus och Ukraina, 6 hp
3. Samhälle och kultur i Belarus och Ukraina, 6 hp

Kursens genomförande
Kursen består av föreläsningar och 8 obligatoriska seminarier. Utebliven närvaro på
obligatoriska moment kan kompenseras med skriftlig uppgift enligt lärarens
instruktioner och med muntligt deltagande på uppsamlingsseminarium.
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Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom en hemtentamen.
Delkurs 2 examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 3 examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter.
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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
9 högskolepoäng. (För betyget väl godkänd på delkurserna 2 och 3 krävs att en
övervägande del av de examinerande uppgifterna har fått betyget väl godkänd.)

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng i kurser inom humaniora eller
samhällsvetenskap.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. 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.

