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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tjeckiska III/Påbyggnadskurs i tjeckiska
Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

1100

Muntlig språkfärdighet

Högskolepoäng
2

1200

Skriftlig språkfärdighet

3

2000

Modern tjeckiska

5

3000

Språkhistoria

5

4000

Examensarbete

5000

Föreläsningar

15
0

Kursens innehåll

Delkurs 1. Muntlig och skriftlig språkfärdighet (och översättning), 5hp
a) Muntlig språkfärdighet, 2hp.
Säker förmåga att tala tjeckiska och att uppfatta tjeckiskt tal. Förmåga att presentera ett valt tema på
tjeckiska. Vikt läggs vid ett gott uttal.
b) Skriftlig språkfärdighet, 3hp.
Säker förmåga att skriva referat, brev och uppsatser på tjeckiska samt att översätta från svenska till
tjeckiska.
Delkurs 2. Modern tjeckiska, 5hp
Dikotomin skriftspråket - allmäntjeckiskan, olika stilar. Ordkunskap.
Delkurs 3. Språkhistoria, 5hp.
Grundläggande kunskaper om det tjeckiska språkets historiska utveckling. Orientering om slovakiska och de
tjeckiska dialekterna.
Delkurs 4. Examensarbete inkl uppsatsseminarier, 15hp. En uppsats företrädesvis över ett språkligt
litteraturvetenskapligt eller kulturhistoriskt ämne.
Delkurs 5. Föreläsningar, 0hp.
Utblickar mot aktuell forskning och debatt inom ämnet. Obligatorisk närvaro på minst tre
föreläsningar.
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Kursen är användbar för dem som behöver mycket goda kunskaper i tjeckiska i sin yrkesutövning eller
annan verksamhet, samt för dem som vill få viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten
* kunna använda ett varierat och situationsanpassat språk i både tal och skrift
* kunna skriva referat och enklare uppsatser på tjeckiska
* ha goda kunskaper om olika stilarter och genrer i tjeckiska språket
* ha kunskaper i tjeckisk språkhistoria samt en viss orientering om tjeckiska dialekter
* ha ett aktivt ordförråd om ca 4000 tjeckiska ord
* kunna skriva tjeckisk text på dator
* kunna identifiera och beskriva kontrastiva skillnader mellan tjeckiska och svenska
* självständigt kunna söka information och använda relevanta hjälpmedel
* visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom
huvudområdet för utbildningen
* visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga
metoder inom området samt att genomföra examensarbetet inom den givna tidsramen
* visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat
* beakta gällande forskningsetiska normer
Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner/föreläsningar/gruppövningar/seminarier.
Undervisningens form och omfattning kan anpassas till såväl antalet studenter på kursen som till
institutionens ekonomiska situation.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom obligatorisk närvaro/inlämningsuppgifter/salskrivning/muntlig grupptentamen.
b. Betygssättning sker genom en sjugradig målrelaterad betygsskala: A=Utmärkt, B=Mycket bra, C=Bra,
D=Tillfredsställande, E=Tillräckligt, Fx=Otillräckligt, F=Helt otillräckligt.
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs minst betyget E på samtliga moment/delkurser.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F har rätt att genomgå fyra ytterligare
prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.
Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få
annan examinator utsedd att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom 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

Delkurs 1. Muntlig och skriftlig språkfärdighet (och översättning).
a) Muntlig språkfärdighet
Av läraren anvisat material
b) Skriftlig språkfärdighet
Av läraren anvisat övningsmaterial
Delkurs 2. Modern tjeckiska
Av läraren anvisat övningsmaterial
Delkurs 3. Språkhistoria
Av läraren anvisat övningsmaterial
Delkurs 4. Specialarbete inkl uppsatsseminarier
Av läraren anvisat material. Ämne för arbetet väljes i samråd med handledare
Ordböcker och handböcker:
Kozevniková, K., m fl, Svédsko-cesky slovník, Praha 1966
Hanzlová, Z., Cesko-svédsky slovník, Praha 1999
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Fronek, J., Anglicko-cesky, cesko-anglicky slovník, Praha 1999
Hais, K., Hodek, B., Velky anglicko-cesky slovník (3 delar), Praha 1985
Poldauf, I. Cesko-anglicky slovník, Praha 1986
Grammatik:
Mluvnice cestiny I (fonologi och ordbildning), Praha 1986
Mluvnice cestiny II (morfologi), Praha 1986
Mluvnice cestiny III (syntax), Praha 1986
Ortografi:
Pravidla ceského pravopisu, Praha 1993 eller senare
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