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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-06-11,och senast reviderad av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska 2018-0220.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Ukraina igår och idag

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar bakgrunden till dagens politiska och kulturella situation i Ukraina och diskuterar olika
perspektiv på historia, kultur, litteratur och språk. Kursen tar sitt avstamp i 700- och 800-talen då den första
östslaviska statsbildningen uppstod på det som idag är ukrainskt territorium. Under kursen diskuteras vidare
hur Ukrainas geografiska läge på gränsen mellan Östeuropa och Västeuropa har lett till komplexa historiska
skeenden, då landet dragits in i olika maktsfärer och under långa tider även har varit uppdelat mellan
grannländer. Ukrainas historia under 1900-talet, kommunismens fall och utropandet av en självständig stat
samt den senaste politiska utvecklingen belyses särskilt.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- ge exempel på hur ukrainsk kultur har utvecklats efter kommunismens fall
- redogöra för ukrainsk minnespolitik i relation till landets sovjetiska arv
- visa insikter om vad som konstituerar ukrainsk identitet
- redogöra för Ukrainas förhållande till Ryssland och till Polen i ett historiskt och i ett samtida perspektiv
- problematisera dynamiken i och orsakerna till dagens politiska situation
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.
Undervisningen sker på svenska.
Närvaro på all undervisning är obligatorisk.
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För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom salskrivning.
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 samtliga examinationsuppgifter samt
fullgjord närvaro.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från obligatorisk närvaro. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
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 på www.su.se/slabafinety/.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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