Humanistiska och teologiska fakulteterna

KINB01, Kinesiska: Utlandspraktik, 30 högskolepoäng
Chinese: Internship, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-06-17 att gälla från och med
2008-06-17, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Ämne: Kinesiska
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska, Engelska och Kinesiska
Huvudområde

Fördjupning

Kinesiska

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna visa verksamhetsnära kunskaper om rikskinesiskans syntax, uttal och
skriftsystem
• visa fördjupade kunskaper om kulturella, politiska och ekonomiska förhållanden i
det moderna Kina
• kunna reflektera över arbete i målspråkslandet och arbetsrutiner vid en svensk
myndighet eller ett svenskt företag utomlands

Färdighet och förmåga
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• kunna använda ett rikt och varierat ordförråd inom olika ämnesområden
• ledigt kunna delta i konversation kring olika specialområden på kinesiska
• kunna använda det kinesiska språket i autentiska situationer på en arbetsplats

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera över kulturella skillnader mellan Kina och Sverige.

Kursens innehåll
Kursen utgörs av praktikarbete förlagt till en svensk myndighet eller ett svenskt
företag i Kina. Den studerande får under praktiktjänstgöringen praktisk erfarenhet av
hur kinesiska språket används på en svensk arbetsplats i Kina.

Kursens genomförande
Kursen utgörs av praktikarbete på heltid under minst 20 veckor förlagt till svensk
myndighet eller svenskt företag i Kina.

Kursens examination
Efter avslutat arbete skall den studerande lämna in en skriftlig rapport som åtföljs av
ett intyg från myndigheten/företaget om tjänstgöringens art, omfattning och längd
samt hur målen har uppfyllts av den studerande.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs KINA32, KNDA32 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Den studerande anordnar själv praktikplats. Praktikarbetet ska godkännas av
lärarkollegiet innan detta påbörjas.
2. 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.
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Prov/moment för kursen KINB01, Kinesiska: Utlandspraktik
Gäller från V08
0801 Kinesiska: Utlandspraktik, 30,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

