Kursplan
för kurs på grundnivå
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II
Lithuanian Language Proficiency II

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

BA2162
HT 2020
2017-03-10
2020-02-25
Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska

Huvudområde:
Fördjupning:

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

Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2017-02-08 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska 2020-0225.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I, 7.5 hp
Kursens uppläggning
Provkod
2162

Benämning
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger utvidgade kunskaper i grunderna i litauisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och
skriftlig språkfärdighet.
Kursen är användbar för alla yrken och anställningar där kunskaper i och om litauiska språket krävs eller är en
konkurrensfördel.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- identifiera och analysera grundläggande grammatiska strukturer i texter på litauiska
- översätta enklare texter till litauiska med anlitande av hjälpmedel
- föra en enkel konversation på litauiska i vardagliga sammanhang
- uttrycka sig skriftligt på enklare litauiska
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen sker på litauiska och på engelska.
Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.
Kurskrav: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via Skype, Zoom, universitetets
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lärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i
kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination. Se
vidare Kunskapskontroll och examination d).
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier. Löpande
examination sker genom skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna
för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Examinationen sker på litauiska och på engelska.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig 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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt
fullgjorda obligatoriska uppgifter. Fullgörandet av obligatorierna är en förutsättning för att få delta i
nästföljande examination. Examensuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms med högst betygsgrad C.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle. 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.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
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 på www.su.se/slabafinety. Aktuell litteraturlista
finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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