Humanistiska och teologiska fakulteterna

ITAA03, Italienska: Fördjupningskurs, 30 högskolepoäng
Italian: Level 3, 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. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Italienska
Undervisning sker företrädesvis på italienska, men undervisning på svenska kan
förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Italienska

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva några av den italienska 1200-1600-talslitteraturens mest
betydande verk och författarskap,
• kunna redogöra för vetenskapliga teorier och metoder inom ämnet italienska,
• kunna redogöra för innehåll och begrepp inom valda fördjupningsområden,

Färdighet och förmåga
• kunna använda italienska i tal och skrift för att kritiskt analysera och rapportera
information,
• kunna använda informationsteknologiska resurser för att arbeta med det
italienska språket,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och värdera språkvetenskapens eller litteraturvetenskapens roll i
vetenskapssamhället,
• kunna värdera information från olika källor och inom sina fördjupningsområden
kunna göra vissa bedömningar av informationens art och kvalitet.

Kursens innehåll
I kursen läggs stor vikt vid muntlig och skriftlig språkfärdighet samt vid textläsning och
textförståelse av italienskspråkiga texter från skilda epoker. Kursens två valfria
delkurser syftar dels till att ge en kunskapsmässig fördjupning inom italiensk litteratur
och kultur, dels till att ytterligare stärka språkfärdigheten.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Fördjupning i det italienska språket, 7,5 högskolepoäng,
Text, historia och litteraturhistoria, 7,5 högskolepoäng,
Valbar fördjupningskurs I, 7,5 högskolepoäng,
Valbar fördjupningskurs II, 7, 5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, lärarhandledda
självstudier samt handledning.

Kursens examination
Utöver obligatoriska inlämningsuppgifter och muntliga framställningar examineras
kursen genom muntlig eller skriftlig tentamen vid delkursens slut:
delkurs 1 och 2 genom skriftlig salstentamen;
delkurs 3 och 4 genom muntlig tentamen.
Efter särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer
förekomma.
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, varav 7,5 på delkurs 1, samt betyget godkänd på
resterande högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kursen ITAA02 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Delkurserna 1 och 2 är identiska med motsvarande delkurser på ITAK01.
2. Kursen riktar sig både till studerande med en mer direkt inriktning mot läraryrket
och studerande med andra inriktningar.
3. 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.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. In-depth Studies in Italian,
2. Text Studies, History and the History of Literature,
3. Elective In-depth Course I,
4. Elective In-depth Course II.
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Prov/moment för kursen ITAA03, Italienska: Fördjupningskurs
Gäller från V09
0801 Fördjupning i det italienska språket, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0802 Text, historia och litteraturhistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0803 Valbar fördjupningskurs I, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0804 Valbar fördjupningskurs II, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

