Kursplan
för kurs på avancerad nivå
Mediekultur i Asien
Media Culture in Asia

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

JK0700
VT 2020
2019-09-11
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde:
Fördjupning:

Asiens språk och kulturer
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut
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Kursens innehåll

Kursen introducerar den stora mängd ny engelskspråkig facklitteratur om Asien som medieregion. Den
tillämpar ett kulturellt snarare än ett teknologiskt synsätt på media och lyfter fram aktörer och praktik för
förmedling men också de förmedlande objektens beskaffenhet. Det teoretiska perspektivet är kulturstudier
och mediestudier och praktisk betonar kursen underhållande fiktion i populär media som globalt förknippas
med Asien och som spelar en central roll i nya franchise och fandom (till exempel animation, TV-drama,
genrefilm, dataspel, populärlitteratur, underhållningslitteratur etcetera) Medan tonvikten ligger på det 21a
århundradet anses även den historiska bakgrunden vara av betydelse.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- förklara centrala koncept som "kultur" och "media" samt hur dessa förhåller sig till varandra
- diskutera relationen mellan "global", "lokal" och "regional" avseende populärmedia
- ge en översikt över ny forskning om mediekulturen i Asien
Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier.
Närvaro på all undervisning är obligatorisk.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

Sidan 1/2

a. Kursen examineras genom 3 skriftliga uppgifter samt 2-3 muntliga presentationer under kursens gång.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
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 betygskriterier är bindande.
d. För att få godkänt betyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord
närvaro om 80%.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. 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 talat 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.
Övrigt

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 kurslitteratur finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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