Humanistiska och teologiska fakulteterna

COSB30, Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling,
samhällsfrågor och globalt inflytande, 7,5 högskolepoäng
Asian Studies: China Today - Political Developments, Societal
Issues and Global Influences, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-12-16 och senast reviderad 2020-1222. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2020-12-22, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Asienstudier

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 redogöra för den politiska utvecklingen i Kina efter 1978,
• kunna redogöra för utvecklingen inom speciella områden, såsom miljö, genus och
jämställdhet, Internet, mänskliga rättigheter, och Kinas globala inflytande,

Färdighet och förmåga
• identifiera och analysera hur olika frågor och problem är relaterade och påverkar
varandra,
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• kunna kritiskt diskutera och analysera olika uppfattningar om det kinesiska
samhällets utveckling,
• identifiera och analysera aktuella frågor i dagens kinesiska samhälle utifrån ett
globalt perspektiv,
• kunna samla, utvärdera och använda relevanta källor som underlag i en skriftlig
analys av en specifik fråga rörande det kinesiska samhället,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna analysera och kritiskt bedöma aktuella frågor i det kinesiska samhället.

Kursens innehåll
Kursen ger grundläggande kunskap om det kinesiska politiska systemet och den
politiska utvecklingen efter 1978. Den analyserar en rad centrala frågor och
utmaningar som präglar dagens kinesiska samhälle. Det gäller t.ex. miljöfrågor, den
socio-ekonomiska utvecklingen och frågor som rör regionala skillnader och klyftor i
samhället. Kursen fokuserar även på utvecklingen när det gäller civilsamhället och
situationen för de mänskliga rättigheterna. Yttrandefriheten, mediernas roll och den
digitala utvecklingen, liksom framväxten av ett övervakningssamhälle, studeras också
på kursen. Inhemska frågor studeras även utifrån ett globalt perspektiv. Kursen
diskuterar och analyserar Kinas globala ambitioner och utrikes- och säkerhetspolitik.

Kursens genomförande
Kursen ges på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och/eller digitala verktyg.
Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med
nätuppkoppling. Undervisningen består av nätbaserade föreläsningar, seminarier och
diskussioner, samt filmvisningar.

Kursens examination
Examination sker i form av två seminariepapper (på vardera 2 hp) samt ett skriftligt
hemprov (3,5 hp).
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle avseende kurser som avslutats under det gångna
läsåret (uppsamlingsprov).
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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betyg för icke-godkänt resultat betecknas med Underkänd. För betyget Godkänd
krävs minst betyget Godkänd på samtliga delkurser. För betyget Väl godkänd krävs
betyget Väl godkänd på mer än 50 procent av delmomenten.
Vid kursens start informeras studenterna om läroplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt tidigare högskolestudier om minst 30.0 hp.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande engelska 6 från svenskt
gymnasium är ett krav.
Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges.

Övrigt
1. Kursen ges vid Historiska institutionen, Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier,
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.
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Prov/moment för kursen COSB30, Asienstudier: Kina idag - Politisk
utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande
Gäller från V20
2001 Individuellt seminariepapper I, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2002 Individuellt seminariepapper II, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2003 Individuellt hemprov, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

