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Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l
l

l

l

Visa gedigen kunskap om och förståelse för olika politiska system i Europa;
Visa gedigen kunskap om och förståelse för olika politiska kulturer i vilka politiska
system utvecklas och konsolideras;
Visa god förståelse för hur det politiska systemet i olika europeiska stater är
organiserade när det gäller distributionen av makt;
Visa gedigen kunskap om och förståelse för hur den politiska kulturen och
politiska aktörer utanför det politiska systemet utövar inflytande och interagerar
med det politiska systemet och dess mäktiga aktörer.

Innehåll
Östra och västra Europa och Ryssland undersöker vilken typ av europeiska stater, politik
och relationer som finns i den samtida europeiska disciplinen. Det främsta syftet med
denna kurs är att ge de studerande en god kunskap om våra moderna europeiska länder,
från Storbritannien i väster till Ryssland i öst. Fokus ligger på politiska och ekonomiska
system, inrikesoch utrikespolitik, populärattityder och på samhällens karaktär i östra och
västra Europa. Hänvisning finns också till den pågående europeiska
integrationsprocessen och utforskar den nya europeiska kartan över kalla kriget ordning.
De "östra Förstoringarna" av dessa organisationer har förändrat det övergripande
europeiska politiska landskapet. Denna kurs är utformad för att öka elevernas
medvetenhet om vad som utgör EU i dagens politik.

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier och andra uppgifter. Undervisningen sker på engelska. Det är
obligatorisk närvaro under vissa delar av kursen.

De "östra Förstoringarna" av dessa organisationer har förändrat det övergripande
europeiska politiska landskapet. Denna kurs är utformad för att öka elevernas
medvetenhet om vad som utgör EU i dagens politik.

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier och andra uppgifter. Undervisningen sker på engelska. Det är
obligatorisk närvaro under vissa delar av kursen.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination
För studerande som ej blivit godkänd (dvs. erhållit betyget F) vid ordinarie provtillfälle
anordnas förnyad prövning i nära anslutning till ordinarie prov.
Kursen betygsätts genom en skriftlig och / eller muntlig tentamen, som kan åtföljas av
ett seminarium.

Kursvärdering
Efter kursen genomförs en muntlig eller skriftlig utvärdering. Resultatet återkopplas till
studenterna.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: 1SK197  7,5 hp

Övrigt
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument.
Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Morjé Howard, Marc (Senaste upplaga) The Weakness of Civil Society in Post
Communist Europe.
Putnam, Robert (Senaste upplaga) Making Democracy Work: Civic Traditions in
Modern Italy.
Material från Internet eller tillhandahålls av lärare (200 sidor).

