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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-04-25.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1000
2000
3000
4000

Benämning
Grammatik och text I
Grammatik och text II
Praktik I
Praktik II

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Delkurs 1. Grammatik och text I, 7,5hp.
Den allmänna grammatikens grundbegrepp och terminologi. Elementär rysk grammatik. Läsning av text.
Ordkunskap.
Delkurs 2. Grammatik och text II, 7,5hp.
Fortsatt studium av elementär rysk grammatik. Fortsatt läsning av text. Ordkunskap.
Delkurs 3. Praktik I, 7,5hp.
Övningar i att tala ryska och att uppfatta ryskt tal, uttalsträning, skrivövningar.
Delkurs 4. Praktik II, 7,5hp.
Fortsatta övningar i att tala ryska och att uppfatta ryskt tal, uttalsträning, skrivövningar.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna…
Delkurs 1. Grammatik och text I, 7,5hp.
…behärska de grundläggande svenska grammatiska termerna
…identifiera och använda en del av den ryska grammatikens allra mest grundläggande böjningsmönster i tal
och skrift
…skriva rysk text på dator
Delkurs 2. Grammatik och text II, 7,5hp.
…identifiera och använda den ryska grammatikens grundläggande böjningsmönster i tal och skrift
…skriva och läsa rysk handstil
…med hjälpmedel kunna förstå en enkel oadapterad rysk text
…identifiera och beskriva vissa kontrastiva skillnader mellan ryska och svenska
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……använda ett aktivt ordförråd om ca 600 ryska ord
Delkurs 3. Praktik I, 7,5hp.
…svara på enkla frågor på ryska och berätta något på ett enkelt vardagligt tema.
…förstå när läraren talar långsamt, tydligt och berör bekanta ämnen
Delkurs 4. Praktik II, 7,5hp.
…delta i ett enkelt samtal på ryska om bekanta ämnen och därvid uttala orden korrekt
…förstå en rysk talare som talar långsamt, tydligt och som berör bekanta ämnen
Undervisning

Undervisning sker i form av lektioner. All undervisning är obligatorisk. Om särskilda skäl föreligger kan
examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i obligatorisk undervisning.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom salskrivning och muntlig tentamen.
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 samt uppfyllt
närvarokrav. Slutbetyget är en matematisk sammanvägning av betygen på de enskilda delkurserna i relation
till deras poängomfång. Se: http://bolbet.slav.su.se
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. 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.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
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

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.slav.su.se
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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