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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Ledningsgruppen för Bachelor in Development Studies
2017-03-01 att gälla från och med 2017-03-01, höstterminen 2017.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som obligatorisk kurs inom kandidatprogrammet i utvecklingsstudier,180
högskolepoäng  
Undervisningsspråk: Engelska

 

Kursens mål
 
För godkänt resultat på kursen ska studenten 

 

Kunskap och förståelse
visa kunskap om ekonomiska, organisatoriska, politiska och teknologiska trender
inom utvecklingstänkandet, 
visa kunskap om hur trender i utvecklingstänkandet omsatts i utvecklingspolitik
på ett övergripande plan, 

 

Färdighet och förmåga
kunna ge exempel på hur nationell och internationell politik har påverkat och
påverkar utvecklingssamarbetet, 
visa förmåga att ansvara för och planera sin egen arbets- och inlärningsprocess, 
visa förmåga att samarbeta med andra i syfte att realisera gemensamma mål, 
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visa förmåga att presentera och kommunicera såväl skriftligt som muntligt, 
  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att självständigt värdera och analysera relevanta exempel på
utvecklingspolicy i praktiken, 
redogöra för och diskutera relevanta pågående politiska och ekonomiska
processer, 
visa en grundläggande förmåga att ta hänsyn till och analysera etiska aspekter i
utvecklingspolicy och utvecklingspolitik. 

  

 

Kursens innehåll
 
Kursen fokuserar på samtida utvecklingsfrågor. För en mer ingående förståelse av
aktuella företeelser presenterar kursen en analys av de teoretiska och praktiska vägar
utvecklingspolitiken och dess strategier tagit fram till nu. Utifrån den bakgrunden
analyseras de viktigaste områdena inom modern utvecklingspolitik tematiskt. Genom
att undersöka ekonomiska, organisatoriska, politiska och teknologiska trender inom
utvecklingstänkande och hur de omsatts i utvecklingspolitik visar kursen att
 utveckling har varit en historiskt föränderlig process med många inriktningar. 
Kursen är uppdelad i tre moment. I moment 1 presenteras politiska och teoretiska
referensramar för utveckling och deras praktiska konsekvenser. Begreppet utveckling
behandlas också i förhållande till den breda uppsättning av aktörer som idag påverkar
globala ekonomiska processer. 
Moment 2 består av ett antal tematiska avsnitt som ger exempel på hur det moderna
utvecklingstänkandet och modern utvecklingspolitik närmat sig varandra och påverkat
utvecklingssamarbetet. För en bred förståelse för dessa teman används exempel från
olika länder. I moment 3 tillämpas de kunskaper som inhämtats under kursen genom
ett större individuellt arbete.  

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. 
Deltagande i seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning
eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen
förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte
kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har
missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant. 

 

Kursens examination
 
Kursens examination består av två huvuddelar. Dels tre skriftliga individuella hemprov
kopplade till seminarieverksamheten och dels ett större individuellt skriftligt hemprov i
slutet av kursen. 
På kursen erbjuds ordinarie prov, omprov i nära anslutning till det ordinarie provet
samt ytterligare ett provtillfälle under året (uppsamlingsprov). Inom ett år efter att
kursen genomgått en större förändring eller upphört erbjuds minst två ytterligare
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provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds studenten ytterligare
provtillfällen men i enlighet med gällande kursplan. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd. Betyg för icke godkänt resultat
betecknas med Underkänd. Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål.
För betyget E har studenten visat ett tillräckligt resultat. För betyget D har studenten
visat ett tillfredsställande resultat. För betyget C har studenten visat ett bra resultat.
För betyget B har studenten visat ett mycket bra resultat. För betyget A har studenten
visat ett utmärkt resultat. För betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt
resultat. 
Från betygsskalan ovan undantas de mindre individuella skriftliga hemproven
kopplade till seminarieverksamheten. Som betyg för dessa moment används någon av
beteckningarna Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd har studenten visat
ett tillräckligt resultat. För betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt
resultat. 
Kursbetyg avgörs av studentens resultat på det avslutande individuella skriftliga
hemprovet. 
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2  eller
Engelska B, Samhällskunskap A  (områdesbehörighet 6/A6)

 

Övrigt
 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska som motsvaras av Engelska 6/B från
svenskt gymnasium krävs för behörighet till kursen. Ekvivalering genomförs på basis
av nationella riktlinjer. 
Generellt undantag för kravet på kunskaper i svenska medges. 
Kursen kan inte ingå i examen med UTVC12 Utvecklingsstudier: Utvecklingspolicy i
praktiken, 15 högskolepoäng. 
Plagiering anses vara ett allvarligt brott inom universitetet och disciplinära åtgärder
kommer att vidtas för alla former av oegentligheter i samband med examination.
Följden kan bli varning eller avstängning från universitetet under viss tid. 
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Prov/moment för kursen UTVC22, Utvecklingsstudier: Utvecklingspolicy i

praktiken
 

Gäller från H17

 
1701   Seminarier, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1702   Slutinlämning, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
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