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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Slaviska institutionen 2007-06-15 och senast reviderad av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska 2019-0903.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kultur och politik i slaviska länder I
Kursens uppläggning
Provkod
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Benämning
Ryssland igår och idag
Polen igår och idag
Tjeckien: nytt land, gammal historia
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi
Rysk litteraturhistoria
Polsk litteraturhistoria
Rysslands kultur- och idéhistoria
Polens kultur- och idéhistoria

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Studenten väljer fyra av följande delkurser och skall härvid välja delkurser som han/hon inte fullgjort på
"Kultur och politik i slaviska länder I":
Delkurs 1, Ryssland igår och idag, 7,5hp.
Delkursen ger en god och allsidig orientering om Rysslands (inklusive Sovjetunionens) historia, idéhistoria
och samhällsskick samt om det ryska språkets utveckling och dess ställning bland de andra slaviska
språken.
Delkurs 2, Polen igår och idag, 7,5hp.
Delkursen ger grundläggande kunskaper om Polens historia, idéhistoria och samhällsskick samt om det
polska språkets utveckling och dess ställning bland andra slaviska språk.
Delkurs 3, Tjeckien: nytt land, gammal historia, 7,5hp.
Delkursen ger grundläggande kunskaper om Tjeckiens historia, idéhistoria och samhällsskick samt om det
tjeckiska språket och dess ställning bland indoeuropeiska språk.
Delkurs 4, Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi, 7,5hp.
Delkursen ger en översikt över ryskt samhällsliv, politik och ekonomi samt en djupare analys av vissa
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problem. Frågor om Rysslands plats i det internationella samfundet liksom också den sovjetiska bakgrunden
till en nuvarande situationen uppmärksammas.
Delkurs 5, Rysk litteraturhistoria, 7,5hp.
Delkursen ger en översikt över den ryska litteraturhistorien samt en djupare analys av vissa centrala problem
och författaren. En viss uppmärksamhet också åt metodfrågor.
Delkurs 6. Polsk litteraturhistoria, 7,5hp.
Delkursens tema är den polska litteraturen från begynnelsen fram till modern tid, presenterad mot bakgrund
av det historiska händelseförloppet.
Delkurs 7, Rysslands kultur- och idéhistoria, 7,5hp.
Delkursen ger en översikt över Rysslands kultur- och idéhistoria samt en djupare analys av vissa centrala
problem med relevans för förståelsen av Ryssland av idag. En viss uppmärksamhet ägnas åt metodfrågor.
Delkurs 8, Polens kultur- och idéhistoria, 7,5hp.
Delkursen skall ge en introduktion till Polens kultur i vid bemärkelse genom att belysa valda kulturfenomen
med betoning på den idéhistoriska aspekten.
Delkurs 9, Tjeckisk film; de första hundra åren, 7,5hp.
Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om den tjeckiska filmens historia. Detta ska även ge en ökad
förståelse för Tjeckiens kultur, historia, idéhistoria och samhällsskick.
Delkurs 10, Rysk kultur: Ett nytt årtusende, 7.5 hp.
I delkursen ges en översikt över rysk kultur från millennieskiftet till idag samt en djupare analys av vissa
centrala problem. Konst, musik, teater, film och populärkultur ses i ett helhetsperspektiv. Fokus ligger på
nyhet och förändring mer än på kontinuitet och stabilitet. En viss uppmärksamhet ägnas också åt metodfrågor.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten
• ha mycket god kännedom om rysk/polsk/tjeckisk historia, kultur, litteratur och politik
• ha en mycket god orientering om drivkrafterna bakom den aktuella utvecklingen i Ryssland/Polen/Tjeckien
av idag
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen på kurserna Polen igår och idag samt Tjeckien: nytt land, gammal historia är nätbaserad och
sker via universitetets lärplattform.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom obligatorisk närvaro/inlämningsuppgifter/salskrivning/muntlig
grupptentamen/hemtentamen.
b. Betygssättning sker genom en sjugradig målrelaterad betygsskala: A=Utmärkt, B=Mycket bra, C=Bra,
D=Tillfredsställande, E=Tillräckligt, Fx=Otillräckligt, F=Helt otillräckligt.
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs minst betyget E på samtliga moment/delkurser.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F har rätt att genomgå fyra ytterligare
prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom 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. Sådan utbildning är
kurserna på grundnivå i polska, ryska och tjeckiska.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.su.se/slabafinety/
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kurstart.
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