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Beslut

Denna kursplan är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och
Turkietstudier 2021-09-08.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kinesiska I, 30 hp, Kinesiska II, 30 hp, Kinesiska III, 30 hp och Kinesiska IV, 30 hp samt 22,5 hp av
Kinesiska V, 30 hp, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
DK01
DK02
DK03

Benämning
Kinesisk textläsning
Seminarieserie
Examensarbete

Högskolepoäng
7.5
7.5
15

Kursens innehåll

Kursen innehåller sjätte terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) och skrivandet av ett
examensarbete. Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt
vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.
Kursen består av följande moduler:
1. Kinesisk textläsning, 7,5 hp.
Modulen behandlar läsning, översättning, tolkning och sammanfattning av texter omfattande kinesisk prosa,
poesi och facktext skriven under 1900-talet eller senare.
2. Seminarieserie, 7,5 hp.
Modulen stöder studenten under författandet av examensarbetet genom att bland annat diskutera problem
avseende att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom Asiens
språk och kulturer och att självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga
metoder och forskningsetiska normer. Under modulens gång diskuteras och analyseras de föreskrivna utkast
till examensarbete som studenterna har lämnat in. Diskussion om utkasten sker dels enskilt mellan student och
lärare, dels i grupp. Den gemensamma diskussionen av utkasten och återkopplingen på desamma är en viktig
del av lärandeprocessen.
3. Examensarbete, 15 hp.
Delkursen syftar till att ge studenterna erfarenhet av att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete
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(examensarbete) inom en given tidsram. Examensarbetets längd ska vara minst 9 000 ord och inte överstiga
10 000 ord inklusive litteraturlista/referensförteckning men exklusive eventuella bilagor.
Författaren av examensarbetet förväntas också beakta handledarens synpunkter samt den återkoppling som
framkommer i diskussion med andra studenter under seminarieserien.
Studenten förväntas analysera och citera från cirka 30 A4-sidor källtext skriven på kinesiska i sitt
examensarbete.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:
för Kinesisk textläsning:
- läsa, översätta, tolka och sammanfatta texter omfattande kinesisk prosa, poesi och facktext skriven under
1900-talet eller senare
för seminarieserie:
- diskutera problem under skrivandet med att söka, samla och, värdera och kritiskt tolka relevant information i
en problemställning inom Asiens språk och kulturer
- diskutera och problematisera om tillämpliga metoder och forskningsetiska normer under seminarieseriens
gång
- diskutera utkast till uppsatsen både enskilt och i grupp
för examensarbete:
- söka, samla och, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom Asiens språk och
kulturer
- självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området
samt genomföra ett examensarbete inom den givna tidsramen
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat samt diskutera och ge
återkoppling på syfte och resultat i andra studenters utkast.
- beakta gällande forskningsetiska normer
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning.
Närvaro vid all undervisning är obligatorisk.
Muntliga presentationer är ett obligatoriskt inslag i kursen.
Kunskapskontroll och examination

a. Modulen Kinesisk textläsning examineras genom 3-5 inlämningsuppgifter som lämnas in under modulens
gång.
Modulen Seminarieserie examineras genom inlämning av minst tre uppsatsutkast under kursens gång samt
deltagande i den gemensamma diskussionen av uppsatsutkasten under kursens gång.
Modulen Examensarbete examineras genom ett skriftligt examensarbete enligt den specifikation som anges
ovan under beskrivningen av delkursen och dess förväntade studieresultat samt ventilering av det skriftliga
examensarbetet och opponering på en annan students examensarbete.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Om student har ett intyg med rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett
alternativt sätt.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygssättning sker genom 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 slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord
närvaro om 80 procent. Studerande med 70-79 procent närvaro kan få slutbetyg efter godkända
kompletteringsuppgifter.
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 erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F på en examination två gånger i rad av en och samma examinator har
rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande examination, om inte särskilda skäl talar emot det.
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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 medges för samtliga moduler på denna kurs.
Komplettering av betyget Fx för examensarbetet kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Kompletteringen för samtliga moduler ska vara inlämnad inom två veckor efter att kompletteringsbehov har
meddelats av examinator.
g. Student som påbörjat arbetet med examensarbetet har rätt till minst tre timmars handledartid.
h. Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: Förståelse av
den förelagda uppgiften, genomförandet av undersökningen, kunskap om den teoretiska bakgrunden, tolkning
och analys av resultaten, självständighet, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet, samt
examinationerna angivna ovan vid a.
i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, ska
alltid framföras till studierektor.
j. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete kan ansöka
om förlängd handledartid hos institutionsstyrelsen.
En student alltid rätt att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.
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 kursens webbplats på www.su.se/asia. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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