Kursplan
för kurs på grundnivå
Sommarkurs i Novgorod
Summer Course in Novgorod

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

SLRNOV
ST 2013
2013-01-23
Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska

Huvudområde:
Fördjupning:

Slaviska språk
G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-01-23.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Ryska för nybörjare, 30hp, eller motsvarande förkunskaper i ryska.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Sommarkurs i Novgorod

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger förbättrade kunskaper och färdigheter i rysk grammatik, muntlig och skriftlig språkfärdighet samt
i ryskt uttal. Träning av språkliga strukturer, träning i att skriva enkla texter på ryska, konversationsövningar. I
kursen ingår även rysk historia och kulturkunskap: det bysantinska arvet, väringarna i Kievriket, den hedniska
traditionen, furstendömet Novgorods särpräglade historia, Novgorods betydelse som gränsstad med täta
förbindelser med Sverige under flera hundra år.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna…
…förstå ett samtal på ryska som handlar om vardagliga ämnen
…delta i ett samtal på ryska som rör vardagliga ämnen och därvid visa prov på gott uttal och korrekt
intonation
…skriva en enkel text på ryska
…visa elementära insikter i rysk kulturhistoria och i historiska förbindelser mellan Sverige och Novgorod
Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk. För mer detaljerad
information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras i Sverige genom ett muntligt slutprov och en avslutande hemtentamen. För mer
detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning sker genom en sjugradig målrelaterad betygsskala: A=Utmärkt, B=Mycket bra,
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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 hela kursen krävs minst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt uppfyllt
närvarokrav. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den
studerande befrielse från skyldigheten 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 av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd att bestämma betyg
på 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.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår under
Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta 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.
Övrigt

Kursen ges under sommarterminen. Den inleds med en veckas studier vid Slaviska institutionen, och den
fortsätter sedan med seminarier och föreläsningar under tre veckor vid det Statliga universitetet i Velikij
Novgorod, Ryssland. Därefter sker uppföljning med en hemtentamen och muntligt prov vid Slaviska
institutionen. Studenter som bor utanför Stockholm kan tillåtas att göra det muntliga provet på skype.
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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