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Beslut

Denna kursplan är fastställd av prefekten vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska,
nederländska och tyska 2015-09-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

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

Benämning
Modern slavisk språkvetenskap

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen syftar till att belysa några huvudlinjer i den moderna språkvetenskapens utveckling, i synnerhet inom
slavistiken fram till nutiden. Huvudvikten läggs på Pragskolan, Moskvaskolan och de olika funktionellt och
kognitivt orienterade teoribildningarna.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna…
…redogöra för den moderna slavistikens utveckling satt i det allmänlingvistiska sammanhanget
…visa insikt i vad den moderna slavistiken givit i bidrag till lingvistiken i dess snävare betydelse (fonologi,
morfologi, syntax, funktionellt satsperspektiv, semantik)
… i viss mån använda de förvärvade teoretiska kunskaperna praktiskt
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
All undervisning är obligatorisk.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom aktivt deltagande i undervisningen och skriftlig tentamen. För mer detaljerad
information hänvisas till kursbeskrivningen.
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. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på tentamen samt fullgjord närvaro. Om särskilda skäl
föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten
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att delta i viss obligatorisk undervisning, studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
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 i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, 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.c. De skriftliga
betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
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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