Kursplan
för kurs på grundnivå
Franska: tematiska litterära studier: Resan
French: Thematic Literary Studies: The Voyage

7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution

FR3TLR
HT 2018
2018-02-07
Romanska och klassiska institutionen

Huvudområde:
Fördjupning:

Franska
G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-02-07 och fastställd av Romanska och klassiska
institutionen 2018-02-13.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kunskaper motsvarande Franska II, 30 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
3TLR

Benämning
Franska: tematiska litterära studier: Resan

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar resetemat i franskspråkig litteratur. Ett urval skönlitterära texter som speglar olika aspekter
av temat studeras och sätts in i relevanta estetiska, idéhistoriska och teoretiska sammanhang. Kursen ges i
aktiva seminarier och omfattar metodgenomgångar, textanalys samt muntliga och skriftliga övningar.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande inriktningar och begrepp inom litteraturtematisk teoribildning
- tillämpa grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi
- synliggöra möjliga betydelser av en skönlitterär text utifrån ett tematiskt angreppssätt
- integrera viss litterär och utomlitterär kontext i analys av ett tema
- analysera tematiska aspekter ur ett jämförande perspektiv
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, genomgångar, seminarier och övningar. Undervisningen sker på
franska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Aktuell kursbeskrivning finns
tillgänglig en månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom muntliga prov och inlämningsuppgifter.
Examination sker på franska. För detaljerad information om utformningen av examinationsuppgifterna samt
principerna för sammanvägning av examinationsuppgifter hänvisas till kursbeskrivningen. Aktuell
kursbeskrivning finns tillgänglig en månad före kursstart.
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b) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c) Kursens skriftliga betygskriterier meddelas vid kursstart. För att få lägst betyget E på samtliga delkursers
examinationsuppgifter krävs att dessa genomförs på för nivån acceptabel franska. Skriftliga
examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms med högst betygsgrad C. För mer detaljerad
information kring betygskriterier och språknivåer hänvisas till aktuell kursbeskrivning.
d) För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på kursens samtliga examinationsuppgifter. För
mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal högskolepoäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen
sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler gäller.
Delkurser som är tillgodoräknade utesluts ur sammanvägning för slutbetyg.
e) För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Den termin kurstillfälle saknas ska
minst ett examinationstillfälle erbjudas.
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) Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på alla examinationsuppgifter utom salstentamen 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 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 och övriga läromedel hänvisas till institutionens hemsida www.su.se/romklass.
Aktuell litteratur finns tillgänglig två månader före kursstart.
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