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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
1000
2100
2200
3000
4000
5000

Benämning
Nybörjarkurs
Muntlig språkfärdighet
Fonetik
Grammatik
Realia
Textanalys

Högskolepoäng
7
3
2
6
6
6

Kursens innehåll

Delkurs 1. Nybörjarkurs, 7hp. Allmän grammatik och elementär tjeckisk grammatik, basordförråd,
stavning, uttalsträning. Genomgång av den allmänna grammatikens grundbegrepp och terminologi.
Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet och fonetik, 5 hp.
a) Muntlig språkfärdighet, 3 hp. Övningar i att tala tjeckiska och att uppfatta tjeckiskt tal. Praktisk
uttalsträning.
b) Allmän fonetik och tjeckisk fonetik, 2 hp. Genomgång av den allmänna fonetikens grundbegrepp och
terminologi. Teoretisk analys av den tjeckiska fonetiken. Övning i uttal och intonation samt i fonetisk
transkription.
Delkurs 3. Grammatik, 6 hp. Tjeckisk grammatik. Analys av den tjeckiska grammatiken och genomgång av
frekventa strukturer och idiomatiska uttryck.
Delkurs 4. Realia, 6 hp. Översiktlig framställning av Tjeckiens geografi, historia och samhällsstruktur.
Orientering om den senaste utvecklingen. Orientering om de slaviska språken.
Delkurs 5. Textanalys, 6 hp. 70 normalsidor tjeckisk text. Texten kommenteras från grammatisk, litterär och
realiamässig synpunkt. Ordkunskap. Viss träning i översättning till svenska.
- Obligatorisk närvaro på tre forskarföreläsningar. Föreläsningarna ger utblick mot aktuell forskning och
debatt inom huvudområdet.
- För att självständigt kunna söka information och använda relevanta hjälpmedel ingår som obligatoriskt
moment på kursen att kunna skriva tjeckisk text på dator.
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Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna…
Delkurs 1. Nybörjarkurs, 7hp. …tillämpa elementär tjeckiskt grammatik, skriva en mycket enkel tjeckisk
text och därvid tillämpa korrekt stavning
…uttala orden rätt vad gäller språkljud, betoning och intonation␣
Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet och fonetik, 5 hp. …aktivt delta i ett enkelt samtal på tjeckiska om
bekanta ämnen och förstå en tjeckisk talare som talar långsamt och tydligt och berör bekanta ämnen och
därvid ha ett korrekt uttal
…behärska och tillämpa grundläggande lingvistiska begrepp och terminologi inom allmän och tjeckisk
fonetik.
Delkurs 3. Grammatik, 6 hp. …behärska och tillämpa frekventa strukturer och idiomatiska uttryck
…behärska och tillämpa grundläggande lingvistiska begrepp och terminologi inom allmän och tjeckisk
grammatik
…identifiera och beskriva vissa kontrastiva skillnader mellan tjeckiska och svenska.
Delkurs 4. Realia, 6 hp. …visa insikt i och grundläggande kunskaper om Tjeckiens geografi, historia och
samhällsstruktur och tjeckiskans plats bland de slaviska språken.␣
Delkurs 5. Textanalys, 6 hp. …visa insikt i och grundläggande kunskaper om grammatik, litterära drag och
realia i genomgångna texter
…använda ett aktivt basordförråd om ca 800 tjeckiska ord.
…översätta enkla tjeckiska texter till svenska
Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner, föreläsningar och gruppövningar. 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, muntlig tentamen och hemtentamen.
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, inklusive dokumenterad närvaro på tre forskarföreläsningar. 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. En sådan kurs är
Tjeckien: nytt land gammal historia, 7,5hp.
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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