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Benämning
Utvecklingsmål i Asien

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att bibringa kunskaper om politisk, ekonomisk och social utveckling i Asien. Det specifika
syftet är att studera de mål för utveckling som satts upp för regionen och i vilken grad dessa uppnåtts.
Geografiskt så är kursen inriktad på Syd- och Sydostasien men jämförelser görs med andra delar av Asien.
Särskilt vikt ges till de problem som uppstår i planering och implementering, de faktiska hindren för en
hållbar utveckling.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- Uppvisa bred och fördjupad kunskap om hur arbetet för att nå utvecklingsmål i Asien genomförs, samt om
de hinder som står i vägen.
Färdigheter och förmågor:
- Uppvisa förmågan att kritiskt analysera olika historiska exempel på utveckling samt att kunna relatera dessa
till relevanta teorier.
Värdering och förhållningssätt:
- Uppvisa förmågan att värdera både teorier om utvecklings samt empiriska framställningar av planering och
implementering av utvecklingsmål.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier med obligatorisk närvaro. Frånvaro från maximalt två seminarietillfällen
kan kompletteras med skriftliga inlämningsuppgifter. Mer information om hur frånvaro kan kompletteras
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delas ut vid kursstart.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Undervisningen sker på engelska.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.
Examinationen sker på engelska.
Om studenten har ett intyg från Stockholms universitet med rekommendation om särskilt stöd har examinator
rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
b) Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A= Utmärkt
B= Mycket bra
C= Bra
D= Tillfredsställande
E= Tillräckligt
Fx= Underkänd, något mer arbete behövs
F= Underkänd, mycket mer arbete behövs
c) De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro på den obligatoriska undervisningen.
e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Den termin kurstillfälle saknas ska
minst ett examinationstillfälle erbjudas.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta
ska göras till studierektor.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Kursen examineras genom hemtentamen och komplettering av examinationsuppgiften medges om betyget
är Fx. Den kompletterande uppgiften ska i dessa fall lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsuppgift
har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär: mindre
missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang, används betyget E. Vid
godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När en kurs är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

Aktuell kurslitteratur anslås på institutionens webbplats på
https://www.statsvet.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/internationalmaster-s-programme-in-global-asian-studies
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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