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Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-03-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till

Läsfärdighetskurs i nederländska, 5 poäng eller Nederländska, läsfärdighetskurs, 7,5 högskolepoäng
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

2002

Nederländska, språkfärdighetskurs

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen innehåller träning i uttal och muntlig färdighet, en genomgång av nederländsk stavning, grammatik
och syntax, översättning till nederländska av enklare texter samt läsning av en längre sammanhängande
litterär text på nederländska.
Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om nederländska språket, om
nederländskspråkig litteratur och de nederländskspråkiga ländernas kultur krävs eller är en
konkurrensfördel.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- förstå, tala och skriva nederländska på elementär nivå.
Undervisning

Undervisningen sker via universitetets lärplattform i form av inlämningsuppgifter och uttalsträning via
Skype.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis: muntligt och skriftligt prov.
Examinationer:
Skriftligt prov i nederländsk grammatik och textförståelse samt en muntlig presentation av en läst bok.
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b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Kursens betygskriterier meddelas på www.bafity.su.se vid kursstart.
d.--e. För varje kurstillfälle ges två examinationstillfällen under aktuell termin. Ett extra examinationstillfälle
erbjuds den termin eller det år som kurstillfälle saknas.
Student som fått lägst betyg E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Student som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot
det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per
termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår
under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur

Se kursinformation på institutionens hemsida (www.bafity.su.se) senast en månad före kursstart.
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