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1000

Benämning
Polsk litteraturhistoria

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursens tema är den polska litteraturen från begynnelsen till modern tid, presenterad mot bakgrund av det
historiska händelseförloppet.
Kursen är användbar för alla som intresserar sig för polsk litteratur och kultur, för lärare, jurister, ekonomer,
bibliotekarier, forskare inom andra ämnesområden.
Förväntade studieresultat

• karakterisera olika epoker, författarskap och litterära riktningar
• beskriva det litterära språkets utveckling från medeltiden fram till modern tid
• förstå och redogöra för sambandet mellan litteraturens utveckling och det historiska händelseförloppet
• karakterisera en litterär text med hänsyn till dess stil och göra en enkel textanalys
Undervisning

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

a. Kursen examineras genom obligatorisk närvaro/inlämningsuppgifter/salskrivning alt hemtentamen.
b. Betygssättning sker genom en sjugradig målrelaterad betygsskala: A=Utmärkt, B=Mycket bra, C=Bra,
D=Tillfredsställande, E=Tillräckligt, Fx=Otillräckligt, F=Helt otillräckligt.
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F har rätt att genomgå fyra ytterligare
prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
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Studerande som fått lägst betyget E på prov får ej 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 annan
examinator utsedd att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska
göras till institutionsstyrelsen.
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. Kursen överlappar
innehållsmässigt med delkurs Litteraturhistoria på Polska II till en omfattning av 6hp.
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