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Engelska B/Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
DK01

Benämning
Politiskt ledarskap på den koreanska halvön

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar politiskt ledarskap i Sydkorea utifrån tre aspekter: nationell säkerhet, modernisering och
demokratisering. Nordkoreas politiska ledarskap presenteras ur aspekten ledarens ställning. Politiskt
ledarskap är huvudtemat även för ekonomiska frågor, där Sydkoreas satsning på tung och kemisk industri
under 1970-talet och hur landet bemötte Asienkrisen 1997-1998 utgör fokus. Regeringens centrala roll i
ekonomin är temat för Nordkorea.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- redogöra för Nord- och Sydkoreas politiska ledarskap
- diskutera det politiska ledarskapets betydelse för de båda staternas politiska och ekonomiska utveckling
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar.
Kurskrav: PM om en dokumentärfilm är ett obligatoriskt inslag i kursen.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom två inlämningsuppgifter under kursens gång samt en avslutande salstentamen.
b. Betygssättning sker genom en målrelaterad sjugradig betygsskala. A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra,
D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt.
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c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på salstentamen och inlämningsuppgifterna samt
fullgjorda obligatoriska uppgifter.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
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.
f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår under
Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
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 på www.su.se/asia. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
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