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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-01-10 och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Romanska och klassiska institutionen 2018-02-13
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-24.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
DEL1

Benämning
Portugisiska i världen

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kusen innehåller ett urval texter som behandlar portugisiskans spridning i världen och analyserar eller
illustrerar olika aspekter av kultur- och samhällsliv i områden där portugisiskan har en officiell ställning.
Kursen lyfter fram kulturmöten i samtida och historiska sociokulturella kontexter och förbereder studenten för
att närma sig portugisiskspråkiga miljöer ur ett interkulturellt perspektiv.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
• diskutera det portugisiska språkets geografiska spridning i världen och hur den har lett till ett flertal språkoch kulturmöten i olika historiska och sociokulturella kontexter;
• förstå och problematisera det portugisiska språkets användning och ställning i olika regioner;
• söka, sammanställa och kritiskt tolka information inom ovan nämnda områden.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, genomgångar, lektioner och övningar.
Undervisningen sker på portugisiska, svenska eller engelska. Uppläggningen på kursen utgår från att
studenterna är närvarande vid alla undervisningstillfällen. Inget extra stöd ges vid frånvaro.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Examinationsformer
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Individuella skriftliga inlämningsuppgifter och hemtentamen.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygsskala
Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala.
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx= Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
d. Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter.
e. Underkännande
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 om detta
ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Kompletteringsuppgifter
Komplettering av betyget Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska
lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering används betyget E.
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 överlappar med delkursen 4 i Portugisiska I och Portugisiska för Arbetslivet I, 7,5 hp, och kan därför
inte ingå i examen tillsammans med dessa.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursens webbplats som finns på http://www.su.se/romklass.
Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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