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Grundläggande behörighet
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Provkod
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Benämning
Kontrasternas land - Polen efter 1989

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar Polens samtidskultur och aktuella samhällsdebatter som de kommer till uttryck i film,
publicistik, litteratur, konst och musik. I början av nittiotalet utvecklades Polen från ett postsocialistiskt till ett
demokratiskt land med snabb samhällsutveckling och ett rikt och spännande kulturliv. Polens nya öppenhet
inspirerade och influerade inte minst litteraturen och kulturen. Efter valet i oktober 2015 förde
nationalkonservativa Lag och rättvisa in Polen på en ny väg, vilket bl.a. innebar politiskt styrd kulturpolitik.
Detta har orsakat stormiga protester och motstånd från de liberala krafterna i samhället, och de tidigare livliga
samhällsdebatterna om politik, historia, kyrkans makt, social rättvisa för kvinnor, etniska och sexuella
minoritetsgrupper etc. har förvandlats till ideologiska slagfält.
Kursen ger insikter om dagens Polen, om dess unika kultur- och samhällsutveckling efter 1989 och hjälper
studenterna att förstå dagens Polen – kontrasternas land.
Kursen riktar sig till alla som intresserar sig för utvecklingen i Polen efter 1989, exempelvis samhällsvetare,
slavister, journalister, lärare, bibliotekarier, kulturarbetare och forskare inom andra ämnesområden.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för huvuddragen i Polens politiska och kulturella utveckling efter kommunismens fall,
- reflektera kring sambanden mellan polska politiska förhållanden och aktuella samhällsfrågor,
- redogöra för den nya polska kulturens utveckling inom litteratur, film, musik och konst,
- redogöra för och diskutera de debatter där traditionella och moderna värderingar i dagens polska samhälle
står i konflikt med varandra.
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Undervisning

Undervisningen på kursen är nätbaserad och sker via universitetets lärplattform med fem individuella
inlämningsuppgifter.
Kurskrav: tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter samt deltagande i diskussioner på kursforum är
obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i
efterföljande examination. Se vidare Kunskapskontroll och examination d).
Undervisningen sker på svenska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.
Examinationen sker på svenska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften och fullgjorda
obligatoriska uppgifter. Fullgörande av obligatorierna är en förutsättning för att få delta i nästföljande
examination. Examensuppgift som inte lämnas i tid bedöms med högst betygsgrad C.
e) För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och
samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl
talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studerande som fått lägst betyget E får
inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.su.se/slabafinety.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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