
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

AAPPPPRROOAACCHHEESS  TTOO  

DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  
UUU---LLLAAANNNDDDSSSLLLÆÆÆRRREEE   

FFOORRÅÅRR  22001100  
Tværfagligt kursus ved 

Aarhus Universitet  

www.ulandslaere.au.dk 

 

Ved Aarhus Universitet vil der i forårssemestret 2010 blive udbudt et 

tværfagligt og tværinstitutionelt kursus i u-landslære for studerende 

ved Aarhus Universitet og Danmarks Journalisthøjskole. 

 Det generelle sigte med kurset er at øge deltagernes indsigt i u-landsproblemati-

kken og  -arbejdet i en tværfaglig sammenhæng og med vægt på lavindkomst-

landenes problemer.  

 Det vil være muligt for den enkelte student at tage udgangspunkt i sit eget fags 

emner og metoder.  

 Under Biologi (studienævn B) kan kurset indgå i fagpakken International 

Forvaltning. 

 Det forudsættes i undervisningen, at alle studenter har internet-adgang og er 

fortrolige med elektronisk post. 

 

Læs mere om kurset i denne folder og på www.ulandslaere.au.dk 

 

Tilmelding:  inden 1. december 2009 
 

www.ulandslaere.au.dk  -  Tlf.: 8942 4890 

      

APPROACHES TO DEVELOPMENT (U-LANDSLÆRE) 

Forår 2010 

Tilmelding: Inden 1. december 2009 

 tilmelding kan ske elektronisk via kursets website: 

www.ulandslaere.au.dk  eller 

 tilmeldingsskema kan rekvireres hos 

Studiekontoret Naturvidenskab, Kandidatstudienævnet, 

Aarhus Universitet, Ny Munkegade, Bygn. 1520,  

8000 Århus C,   (direkte) 8942 4890 

Bemærk: Optagelse forudsætter godkendelse såvel fra deltagerens 

eget som fra gæstefagets studienævn (dvs. Kandidatstudienævnet, Det 

Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet) samt udfyldelse af 

”merit-modul”-skema: www.au.dk/da/adm/indskriv/meritmodul.pdf 

 

Yderligere oplysninger: 

 kursusarrangør Frands Dolberg 
 8615 2704     frands.dolberg@gmail.com  eller 

 sekretær Jonna Kjær 
 8942 1324     jbk@ps.au.dk   eller 

 website: www.ulandslaere.au.dk 
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http://www.ulandslaere.au.dk/
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APPROACHES TO DEVELOPMENT (U-LANDSLÆRE)  Aarhus Universitet, forår 2010 

 

Ved Aarhus Universitet vil der i forårssemestret 2010 blive udbudt et tværfagligt og 

tværinstitutionelt kursus med titlen ”Approaches to Development” (u-landslære) for studerende ved 

Aarhus Universitet og Danmarks Journalisthøjskole. 

Kursets sigte og læringsmål: 

Sigte: Det generelle sigte med kurset er at øge deltagernes indsigt i u-landsproblematikken og 

-arbejdet i en tværfaglig sammenhæng med vægt på lavindkomstlandenes problemer. Det vil være 

muligt for den enkelte student at tage udgangspunkt i sit eget fags emner og metoder.  

Konkret vil kurset med dette mål for øje gennemgå og arbejde med følgende hovedemner ud fra 

en teoretisk såvel som en empirisk vinkel. 

 De politiske målsætninger for ulandsbistand, baggrunden for dem og erfaringerne med at implementere 

dem 

 Ulandsarbejdets organisering (bi- og multilateral, gennem NGOer, den private sektor). 

 Et antal tilgange til og præmisser for udvikling vil blive undersøgt for deres succes eller mangel på samme. 

Læringsmål: Med udgangspunkt i disse hovedemner tilstræber kurset at bibringe deltagerne en 

dybde i deres viden, som sætter dem i stand til at beskrive, sammenligne, analysere og drage 

generelle konklusioner om udviklingsmålsætninger,  - tilgangsvinkler og -teorier samt gøre 

deltagerne i stand til af anvende deres viden i praksis. På kurset vil praktisk anvendelse finde sted 

ved den studerende:  

 i et samarbejde med et hold af medstuderende har ansvaret for at fremstille udvalgte dele af pensum for 

holdet.  

 laver en mundtlig præsentation for holdet i et selvvalgt emne under den del af kursusforløbet, der betegnes 

”This is interesting.   

 optræder som opponent på medstuderendes mundtlige og skriftlige opgaver 

 alene eller sammen med andre studerende skriver en afsluttende eksamensopgave om et 

udviklingsrelateret emne efter eget valg, idet der – hvis det ønskes - kan anvendes emner og metoder fra 

eget stamfag. Hvis opgaven skrives sammen med andre studerende skal det klart fremgå, hvilke afsnit den 

studerende har ansvaret for, så der kan gives individuel bedømmelse. 

Fagpakke: 

Under Biologisk Studienævn kan kurset indgå i fagpakken International Forvaltning. 

Undervisningens form, omfang og placering: 

Undervisningen og gennemgangen af opgaver strækker sig over forårssemestret med 2x3 timer 

ugentligt fordelt over 14 uger. Grundlaget for gennemgangen er den obligatoriske litteratur og 

forelæsninger. Der lægges vægt på aktiv studenterdeltagelse ved forelæggelse af udvalgte dele af 

pensum, skrivning og opposition på opgaver. Kurset udbydes hvert forår. 

Leder: 

Cand.scient.pol. Frands Dolberg, ekstern lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet - 

konsulent i udviklingsarbejde. Kurset benytter danske og internationale gæstelærere med 

førstehåndskendskab til praktiske og teoretiske aspekter ved u-landsarbejdet. 

Kursets placering og studieordning: 

På kandidatuddannelsen eller sidste år på bachelor-studiet. Kurset følger studieordningen for 

Biologi. 

Kursets status: 

Tværfagligt. 

Forudsætninger: 

Kurset er for studenter med en klar og dokumenteret interesse i udviklingsarbejde. Studenter med 

bachelorgrad vil have første prioritet. Det forudsættes i undervisningen, at alle studenter har 

internet-adgang og er fortrolige med elektronisk post. 

Points: 

15 ECTS.  

Emnekredse: 

1. Tværfagligt arbejde 

2. Nyere og dominerende tilgange til udviklingsarbejdet. 

3. Projekt- og programrelateret udviklingsarbejde 

4. Forudsætninger og strategier for løsning af underernærings- og sultproblemer 

Desuden vil eksempler på efterfølgende praktikophold og karriemuligheder blive belyst af 

deltagende eller tidligere deltagende studenter. 

Studietur: 

En obligatorisk 2-dages studietur til København, som typisk vil indeholde besøg hos Danida, et 

konsulentfirma, en folkelig u-landsorganisation etc. 

Litteratur: 

Dan Banik (ed.) (2006). Poverty, Politics and Development. Fagbogforlaget. 

Andre bøger vil blive meddelt ved kursets start. Desuden en materialesamling, som vil være til 

rådighed ved kursets start. 

Plan: 

En kursusplan vil foreligge ved kursets start. 

Prøveform: 

Skriftlige hjemmeopgaver.  Studerende fra de naturvidenskabelige fag skal have 

karakterbedømmelse. For de andre fag kan der vælges mellem bestået/ikke-bestået eller 

karakterbedømt hjemmeopgave. Det anbefales at skrive på engelsk. 

Holdstørrelse & -sammensætning: 

De studerende opfordres til på tilmeldingsblanketten at give oplysninger om deres u-landserfaring, 

studieanciennitet og formål med deltagelsen i kurset, som for eksempel indføring til en speciale- 

eller bachelor-opgave. Ved optagelsen vil man tilstræbe en rimelig balance mellem de deltagende 

fag.  

Tilmelding: 

Inden 1. december 2009 

 tilmelding kan ske elektronisk via kursets website: www.ulandslaere.au.dk  eller 

 tilmeldingsskema kan rekvireres hos: Studiekontoret Naturvidenskab, Kandidatstudienævnet, 

Aarhus Universitet, Ny Munkegade, Bygn. 1520, 8000 Århus C  (tlf. 8942 4890) 

Bemærk:  

Optagelse forudsætter godkendelse såvel fra dit eget som fra gæstefagets studienævn 

(Kandidatstudienævnet, Det Naturvidenskabelige Fakultet) samt udfyldelse af  

”merit-modul”-skema: www.au.dk/da/adm/indskriv/meritmodul.pdf. 

http://www.au.dk/da/adm/indskriv/meritmodul.pdf

