Kursplan
för kurs på grundnivå
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi
Course in Russian Social Studies (Politics and Economy)

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

SLRSPE
HT 2008
2007-06-15
2008-02-22
Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska

Ämne
Fördjupning:

Länderkunskap/länderstudier
G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Slaviska institutionen 2007-06-15. Reviderad 2008-02-22.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I kursen ges en översikt över ryskt samhällsliv, politik och ekonomi samt en djupare analys av vissa problem.
Frågor om Rysslands plats i det internationella samfundet liksom också den sovjetiska bakgrunden till den
nuvarande situationen uppmärksammas.
Kursen är användbar för alla som intresserar sig för utvecklingen i Ryssland, för journalister, lärare, jurister,
ekonomer, bibliotekarier, forskare inom andra ämnesområden.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten
• vara väl orienterad om ryskt samhällsliv, politik och ekonomi
• ha viss orientering om Ukrainas och Vitrysslands historia och politik
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningens form och omfattning kan anpassas till såväl antalet studenter på kursen som till
institutionens ekonomiska situation.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom obligatorisk närvaro/inlämningsuppgifter/salskrivning alt 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. 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.
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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. En sådan kurs är Ryskt
samhälle, 5hp, på Ryska III alt Ryska kandidatkurs.
Kurslitteratur

Ryssland - politik, samhälle och ekonomi, (red. Anna Jonsson och Carolina Vendil Pallin), Stockholm 2009
samt av läraren anvisat material
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