STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN

EU1150

Ryssland mellan förflutet och framtid, 15 högskolepoäng

Russia between Past and Future, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-14 och
senast reviderad 2018-12-06 av Statsvetenskapliga institutionen. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2019-09-02, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen
Inplacering

Kursen är en kärnkurs och ges som fristående kurs. Den är även en valbar kurs inom
Europaprogrammet. Kursen ges även för utbytesstudenter.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Europaprogrammet (S1EUR)
Huvudområde

Fördjupning

Europakunskap

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• redogöra för den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Ryssland från
medeltiden och framåt.
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• redogöra för det politiska och ekonomiska systemet under kommunisttiden samt
analysera och diskutera dess effekter.
• redogöra för inhämtad kunskap om Rysslands utveckling efter Sovjetunionens
upplösning 1991 och de huvudsakliga drivkrafterna i denna utveckling.
Färdigheter och förmåga

• analysera olika historiska faktorers betydelse för Rysslands långsiktiga utveckling.
• kritiskt diskutera och utvärdera förklaringar till Sovjetunionens upplösning.
• kritiskt granska olika synsätt och teorier om Rysslands postkommunistiska
utveckling och relatera dem till samhällsvetenskapliga och historiska
förståelseformer.
• självständigt arbeta fram text i enlighet med god akademisk standard, inklusive
korrekt citationsteknik och referenshantering.
• uttrycka sig muntligt och skriftligt på god och begriplig engelska.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• värdera olika förklaringsmodeller för Rysslands historiska utveckling.
• värdera och kritiskt diskutera Sovjetepokens och det nuvarande Rysslands
internationella roll.
• diskutera kritiskt olika uppgifter om utvecklingen i dagens Ryssland.
Innehåll

Kursen behandlar huvudsakligen Rysslands ekonomiska, politiska och sociala
utveckling efter Sovjetunionens upplösning 1991. Utöver detta finns ett moment där
Rysslands historia fram till ryska revolutionen tas upp och ett moment där
Sovjetryssland behandlas. Dessa moment avser att ge kunskap om den historiska
bakgrunden till omvandlingen de senaste decennierna.
Delkurser
1. Rysslands historia fram till Ryska revolutionen (Russia's History until the Russian
Revolution), 4 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
2.

Sovietunionen (The Soviet Union), 4 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)

3.

Dagens Ryssland (Contemporary Russia), 7 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
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Former för undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarie.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Kursen examineras muntligt och skriftligt. I alla tre delkurserna finns ett obligatoriskt
seminarium som kräver aktivt deltagande, och varje delkurs examineras med en
hemtentamen.
Komplettering av examinerad studentprestation medges. Om studenten inte lämnar in
komplettering inom utsatt tid ska studenten underkännas på examinationsuppgiften.
Student som inte kunnat närvara vid ett obligatoriskt moment kan göra en alternativ
uppgift. Uppgiftens exakta utformning anges i kursguiden.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
Minst fem tillfällen ska erbjudas studenterna att genomgå prov för att få godkänt
resultat på en kurs eller del av en kurs (HF 6 kap 21 §).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. Detta får inte strida mot HF 6 kap 21 §.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att få godkänt på kursen krävs godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt
krävs att minst 8 av kursens 15 högskolepoäng, erhåller betyget VG.
För ett godkänt betyg (G) ska studentens arbeten uppvisa en förmåga att koppla
teoretiska analyser till praktiska resultat, en självständig analytisk förmåga och att de
skriftliga uppgifterna uppfyller grundläggande akademiska krav när det gäller struktur
och språk. För ett väl godkänt betyg (VG) ska studentens arbeten uppvisa en mycket
god förmåga att koppla teoretiska analyser till praktiska resultat, god självständig
analytisk förmåga och att de skriftliga uppgifterna uppfyller höga akademiska krav när
det gäller struktur och språk.
Kursvärdering
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Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina
erfarenheter av synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Resultat och eventuella
förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de studenter som genomförde
värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.

EU1150 Ryssland mellan förflutet och framtid, 15 högskolepoäng / Russia between Past and Future, 15
credits
Grundnivå / First Cycle

