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Slaviska språk
A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-04-25.
Beslut om upphävande är fattat av institutionsstyrelsen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk,
finska, nederländska och tyska 210223.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatkurs i polska eller motsvarande. Engelska B.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Polsk skönlitteratur och sakprosa

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Läsning av 800 normalsidor polsk skönlitteratur och sakprosa på originalspråket.
Därav
a) 600 normalsidor prosa och poesi
b) 200 normalsidor vetenskaplig text (litteraturvetenskaplig alt språkvetenskaplig).
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna…
… behärska ett väsentligen utökat polskt ordförråd
… visa en djupare insikt i polska syntaktiska strukturer, litterära stilar och litterära genrer
…analysera texterna och relatera dem till den polska litteraturens utveckling
…tillgodogöra sig polsk språk- alt. litteraturvetenskaplig text med avseende på såväl vetenskapliga
problemställningar som vetenskaplig terminologi och stil
Undervisning

Undervisning meddelas i form av handledning.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig examination.
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 tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt
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uppfyllt närvarokrav.
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.
Kurslitteratur

Kurslitteratur väljs i samråd med handledaren.
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