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Behörighetskrav
Kandidatexamen med huvudområde inom humaniora eller samhällsvetenskap, eller Officersexamen omfattande minst 180 hp. 30
hp i historia, historia med inriktning mot militärhistoria, idéhistoria eller ekonomisk historia. Dessutom krävs kunskaper i engelska
motsvarande engelska B eller engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Syftet med kursen är att ge studenten en överblick av orsaker till och konsekvenser av krig och konflikter i Ostasien från omkring
år 1800 och fram till idag.
Under kursen kombineras en introducerande föreläsning med självstudier i syfte att förstå krigföringens huvuddrag i Ostasien i
modern tid utifrån ett historiskt perspektiv. Seminarier fördjupar och problematiserar kursens tematik samt övar den muntliga
förmågan. Sammantaget skapar läraktiviteterna en helhetssyn avseende krigföring i Ostasien. Kursen avslutas med en
hemtentamen där kursens tematik utvecklas.

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
visa kunskap och förståelse avseende Ostasiens militärhistoria med särskild hänsyn till relationen mellan krig, kultur och
samhälle i denna region.
Färdighet och förmåga
visa befäst skriftlig och muntlig vetenskaplig kommunikativ förmåga att diskutera militärhistorisk forskning rörande
Ostasien,
visa befäst förmåga till helhetssyn rörande förhållandet mellan krig, kultur och samhälle i Ostasien.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
identifiera behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Undervisningsformer
Seminarier
Föreläsningar
Självstudier
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Examination
Krig, kultur och samhälle i Ostasien 1800-2020
Omfattning: 7.5 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Kursen examineras genom aktivt och konstruktivt deltagande i obligatoriska seminarier. På dessa används betygsskalan U och G.
Kursen examineras också genom individuell skriftlig hemtentamen. På denna används betygsskalan U, G och VG.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänt på kursen ska kunna uppnås. Studenten har tre arbetsdagar för
komplettering efter det att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger. Sent
inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.

Betyg
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) för hemtentamen och
tvågradig betygsskala: Underkänd (U) och Godkänd (G) för seminarier. Betygskriterier redovisas senast vid kursstart.
För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs VG på hemtentamen och betyget Godkänt (G) på seminarierna.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en
treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.

Övrigt
Kursen ges inom mastersprogrammet Krig, kultur och samhälle. Kursen kan även komma att ges som fristående kurs.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, får
examinator besluta om alternativa examinationsformer för studenten.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av
kursen.
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