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för kurs på avancerad nivå
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Ämne
Fördjupning:

Tyska
A1F - Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid institutionen för baltiska språk, finska och tyska 2007-05-08.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Magisterkurs i tyska, 20 poäng eller Tyska, magisterkurs, 30 högskolepoäng eller Tyska, examensarbete för
magisterexam, 15 högskolepoäng samt kurser i tyska på avancerad nivå, 15 högskolepoäng. Engelska B.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Tysk litteraturvetenskap

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen består av en sammanhållen kurs om 7, 5 hp inom ett aktuellt forskningsområde i tysk
litteraturvetenskap. Kursens tema varierar.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att:
- tillägna sig fördjupade kunskaper om aktuella teorier och metoder inom tysk litteraturvetenskap
- självständigt och kritiskt tillämpa dessa teorier och metoder på ett antal lästa litterära texter
- med stringent språkbehandling muntligt och skriftligt analysera och kritiskt granska framförda
tolkningsförslag av den lästa litteraturen.
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier.
Undervisningens form och omfattning kan anpassas till såväl antalet studenter på kursen som institutionens
ekonomiska situation.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis: genom obligatorisk närvaro med muntlig och skriftlig examination
inom undervisningen.
Examinationsformerna kan anpassas till såväl antalet studenter på kursen som institutionens ekonomiska
situation.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
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B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment/delkurser.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte 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 en
annan examinator utsedd för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
härom ska göras till institutionsstyrelsen.
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 med dess kurslitteratur. Dock gäller fortfarande
begränsningarna enligt punkt e i avsnittet ovan Kunskapskontroll och examination. För överensstämmelser
med det tidigare kurssystemet hänvisas till institutionens studievägledare/studierektor/motsv.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen kan ingå i Kombinationsutbildningen för masterexamen och lärarexamen.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen till temat som varierar från termin till termin bestäms av examinatorn och meddelas de
studerande i god tid före kursstart.
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