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Beslutsuppgifter 
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-01-29 och senast reviderad 2022-09-
16 (U 2022/615). Den reviderade utbildningsplanen gäller från och med 2022-09-16,
höstterminen 2023. 
 

Programbeskrivning 
Programmet riktar sig till studenter som efter sin grundutbildning vill erhålla regional
expertis om nutida Öst- och Sydöstasien. Programmet ger studenterna fördjupade
kunskaper om aktuella frågor i Öst- och Sydöstasien och syftar till att ge studenterna
den kompetens och de konkreta färdigheter som krävs för att förstå och bedöma
social, kulturell, ekonomisk och politisk utveckling i regionen. 
Asienstudier är ett tvärvetenskapligt ämne och programmet erbjuder studenterna att
specialisera sig regionalt och tematiskt. Studenterna väljer att fokusera på ett land
eller en region i Öst- och Sydöstasien men läser även kurser som är mer generella och
behandlar gränsöverskridande frågor. Studenterna tillägnar sig ett vetenskapligt
förhållningssätt vilket förbereder dem för doktorandstudier inom ett ämne med fokus
på Asienstudier. Programmet förbereder även studenterna för arbete som ”policy-
makers”, utbildare och praktiker inom statliga myndigheter, privata företag samt icke-
statliga organisationer. 
 

Mål 
I enlighet med den Svenska Högskoleförordningen (kap. 6, sektion 4–5), för en
masterexamen (120 högskolepoäng) i Asienstudier, ska studenten: 
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Kunskap och förståelse 
• kunna redovisa kunskap och förståelse för innehållet i huvudområdet

Asienstudier
• kunna redogöra för ett brett kunnande inom området Asienstudier och väsentligt

fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt även fördjupad insikt i
aktuell forskning och social, kulturell, ekonomisk och politisk utveckling i det
nutida Öst- och Sydöstasien

• kunna tillämpa ett kritiskt teoretiskt och metodologiskt förhållningssätt till det
tvärvetenskapliga området Asienstudier

 

Färdighet och förmåga 
• på ett kritiskt och systematiskt sätt kunna integrera kunskap och analysera,

bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
• kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera

frågeställningar, och med adekvata metoder planera och genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt kunna utvärdera detta arbete

• i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart
kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser, och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa

• självständigt kunna arbeta med forskning eller annan kvalificerad verksamhet.
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• inom huvudområdet Asienstudier kunna göra bedömningar med hänsyn till

relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet
om etiska aspekter på forskningen och dess tillämpning

• kunna värdera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används

• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.

Utöver dessa av högskoleförordningen angivna mål ska studenten efter avslutad
utbildning: 

• kunna tillämpa en helhetssyn och ha förståelse för perspektiv som emanerar från
andra discipliner än den egna

• kunna hantera komplexa frågeställningar som rör social, kulturell, politisk och
ekonomisk utveckling i Öst- och Sydöstasien och kunna analysera deras orsaker,
inbördes relationer, och möjliga lösningar, samt framtida trender och utveckling,

• vara medveten om och kunna analysera sociala, kulturella, politiska och
ekonomiska frågor i Öst- och Sydöstasien ur ett genusperspektiv

• kunna arbeta tvärvetenskapligt i en mångkulturell och internationell miljö med
att analysera komplexa frågeställningar

• med hjälp av vetenskapliga kommunikationskanaler kunna följa
kunskapsutvecklingen inom huvudområdet Asienstudier samt behärska
avancerade referenssystem 

 

Kursuppgifter 
Masterprogrammet i Asienstudier omfattar 120 högskolepoäng, varav den sista
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terminen innehåller ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng. 
Under termin ett tillägnar sig studenterna kunskap om huvudämnets komplexa och
tvärvetenskapliga karaktär. Terminen inleds med en kurs (6 högskolepoäng) som
introducerar studenterna till Asienstudier. Den följs av två tematiska kurser (om
vardera 12 högskolepoäng) som diskuterar centrala politiska och ekonomiska frågor i
Öst- och Sydöstasien. 
Andra terminen består av tre kurser. Den första kursen (15 högskolepoäng) är en
lands- eller regional fördjupningskurs där studenterna väljer att fördjupa sina studier i
samtida studier av Kina, Japan/Korea eller Sydöstasien, den andra kursen är
Internationella Relationer i Öst- och Sydöstasien, och den tredje kursen är en
metodkurs (7,5 högskolepoäng). 
Under tredje terminen läser studenterna tre valbara kurser (7,5 högskolepoäng
vardera) antingen vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, vid annan institution
vid Lunds universitet eller vid annan godkänd högskola i Sverige eller utomlands. De
valbara kurserna ska vara i linje med studentens examensarbete och ska vara
godkända av studierektor. Den tredje terminen avslutas med en ytterligare metodkurs
(7,5 hp). Studenter som väljer att studera utomlands under tredje terminen kommer
att behöva ta metodkursen på distans. 
Den fjärde terminen ägnas helt åt examensarbetet för masterexamen (30
högskolepoäng) vilket består av ett examensarbete i Asienstudier. 
  
Kurserna studeras enligt följande: 
Termin ett (30 högskolepoäng) 

•  Introduktion till Asienstudier (6 högskolepoäng)
•  Öst- och Sydöstasiens ekonomiska förvandling (12 högskolepoäng)
•  Politiska system, samhällsstyrning och demokratisering i Öst- och Sydöstasien (12

högskolepoäng)
Termin två (30 högskolepoäng) 

•  Studenten väljer en regionspecifik kurs (15 högskolepoäng)
•  Internationella relationer i Öst- och Sydöstasien (7.5 högskolepoäng)
•  Metodkurs I: teori (7.5 högskolepoäng)

Termin tre (30 högskolepoäng) 
•  Valfria kurser (22,5 högskolepoäng)
•  Metodkurs II: praktik (7,5 högskolepoäng)

Termin fyra (30 högskolepoäng) 
•  Examensarbete (30 högskolepoäng)

  
 

Examen 
Examensbenämningar 
Masterexamen i asienstudier

Huvudområde: Asienstudier
Degree of Master of Science (120 credits) in Asian Studies

Major: Asian Studies 
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Förkunskapskrav och urvalsmetod 
Förkunskapskrav 
För tillträde till masterprogrammet i Asienstudier krävs kandidatexamen i
samhällsvetenskap eller humaniora. 
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i engelska motsvarande Engelska 6/B från
svenskt gymnasium är ett krav. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella
riktlinjer. 
  
För att vara berättigad att påbörja fjärde terminens examensarbete ska studenten ha
genomfört minst 75 högskolepoäng av kurser inom programmet, inklusive minst 7.5
högskolepoäng metodologi. 
  
Urvalsmetod 
Urvalet baseras på följande kriterier i angiven prioriteringsordning: 1) Betyg på kurser
och om tillämpligt på kandidatuppsatsen; 2) Engelska språkkunskaper; 3)
Dokumenterad kunskap och/eller intresse för asienstudier samt ”Statement of
Purpose”; 4) Icke-akademisk kunskap och/eller relevant arbetslivserfarenhet för
asienstudier. 
 

Övergångsregler 
En student som påbörjat programmet senast höstterminen 2022 har rätt att slutföra
det i enlighet med 2019 års utbildningsplan till och med den 30 juni 2025. 
 

Övrigt 
Undervisningsspråket är engelska vilket innebär att undervisning och examination sker
på engelska. Kurserna genomförs av lärare med kompetens inom olika discipliner. 
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