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Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-11-06 att gälla från och med
2012-11-06, vårterminen 2013.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på en grundläggande nivå redogöra för nutida samhällsproblem i Centraloch Östeuropa som är relaterade till den kommunistiska utvecklingen under det
kalla kriget, särskilt sådana problem som är relaterade till frågor om identitet,
minne, värderingar och historiebruk
• översiktligt kunna redogöra för den samhälleliga, politiska och kulturella
utvecklingen i Sovjetunionen och övriga Öst- och Centraleuropa under det kalla
kriget och fram till Sovjetunionens sammanbrott år 1991
• översiktligt kunna beskriva skillnader och likheter mellan de olika östeuropeiska
kommunistiska regimerna före 1989 och olika former av "postkommunistisk
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kommunism" i regionen efter 1989
• översiktligt kunna redogöra för den maktstruktur som ledde till
sovjetkommunismens terror och brott
• översiktligt kunna redogöra för de kommunistiska partiernas utveckling i Centraloch Östeuropa efter kommunismens och Sovjetunionens fall

Färdighet och förmåga
• kunna förstå och förklara historiska sammanhang och de viktigaste
förändringarna i den politiska utvecklingen i de kommunistiska staterna i Europa
under 1900-talet
• kunna rama in den interna utvecklingen i de kommunistiska staterna i den
globala utvecklingen särskilt under det kalla kriget
• kunna analysera och bedöma samhälleliga och kulturella frågor rörande de
kommunistiska staterna i Europa under den senare hälften av 1900-talet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och värdera skillnader mellan de parlamentariska demokratierna i
världen och de kommunistiska diktaturer som utmanade den pluralistiska
parlamentarismen,
• kunna bedöma och värdera hur bristen på oberoende demokratiska
samhällsinstitutioner möjliggör framväxten av odemokratiska styrelseskick.

Kursens innehåll
I kursen studeras kommunismens utveckling efter andra världskriget, med särskild
inriktning på situationen i Öst- och Centraleuropa. Syftet är att studera
kommunismens utveckling under det kalla kriget från konferensen i Jalta år 1945 till
Sovjetunionens sammanbrott år 1991 och dess följder under 1990- och 2000- talet.
Perspektiven som anläggs är både genetiska och genealogiska.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Aktivt deltagande vid
seminarierna (3-4 st.) är obligatoriskt.

Kursens examination
Kursen examineras genom skriftliga hemuppgifter i form av PM eller skriftliga
redovisningar.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
A är högsta betyg och lägsta godkända betyg är E. Betyg för icke godkänt resultat
betecknas med Underkänd.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ersätter kursen ÖCKB08 Sovjetkommunismen och det kalla kriget.
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- informationsmaterial.
3. Kursen ges vid Språk och litteraturcentrum (SOL) inom ämnet Öst- och
Centraleuropakunskap.
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Prov/moment för kursen SASH62, Communism in East and Central Europe:
Present, Past, and Future Perspectives
Gäller från H12
1201 Communism in East & Central Europe, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

