Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAK10, Arabiska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Arabic: Bachelor Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-05-11 att gälla från och med 201105-11, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Arabiska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Arabiska studier - specialisering i
modern standardarabiska

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för den vetenskapliga grunden för ämnet arabiska,
• kunna redogöra för tillämpliga metoder,
• inom sitt fördjupningsområde kunna orientera sig och redogöra för aktuella
forskningsfrågor,
• kunna bearbeta information inom det område inom arabistiken som studeras för
examensarbetet,
• kunna redogöra för det arabiska språket i synkront och diakront perspektiv,
• kunna tillämpa formalia i framställning av akademisk text,

Färdighet och förmåga
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• kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
• kunna självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra
uppgifter inom givna tidsramar,
• kunna muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem
och lösningar i dialog med olika grupper,
• kunna självständigt arbeta med primär- och sekundärkällor inom ämnet arabiska,
• kunna redogöra för arabiskans olika språknivåer och placera dessa i ett
allmänsemitiskt sammanhang,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• inom ämnet arabiska kunna ta hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter,
• kunna diskutera kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den
används,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla sin
kompetens
• kunna tillämpa genus- etnicitets- och mångfaldsaspekter.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att utveckla ett kritiskt synsätt dels vad gäller den arabiska
språkhistorien, dels inom det specifika område inom arabistiken som kommer att
behandlas i examensuppgiften. Stor vikt läggs vid vetenskaplig metodik. I kursen ingår
ett examensarbete, som ventileras vid ett seminarium.
Kursen består av följande delkurser:
1. Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 högskolepoäng,
2. Arabiska: Språkhistoria 7,5 högskolepoäng,
3. Arabiska: Examensarbete 15 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Deltagande i
alla moment av seminariekaraktär är obligatoriskt.

Kursens examination
1. Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 högskolepoäng: examination sker i form av
aktivt deltagande vid seminarier och bedömning av en skriftlig uppgift som
ventileras vid ett slutseminarium.
2. Arabiska: Språkhistoria 7,5 högskolepoäng: examination sker i form av skriftlig
tentamen vid kursens slut.
3. Arabiska: Examensarbete 15 högskolepoäng: examination sker i form av
uppsatsseminarier vid vilka det egna arbetet läggs fram och försvaras. I
examinationen ingår opposition på annan students arbete.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
22,5 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ARAA30 Arabiska: Fortsättningskurs eller motsv. de
delkurser som ingår däri.

Övrigt
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
2. Kursen ges vid SOL/arabiska.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Arabic: Theory and Method,
2. Arabic: Language History,
3. Arabic: Degree Project.
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Prov/moment för kursen ARAK10, Arabiska: Kandidatkurs
Gäller från V15
1101 Arabiska: Teori- och metodkurs, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1102 Arabiska: Språkhistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1103 Arabiska: Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

