Humanistiska och teologiska fakulteterna

KINK11, Kinesiska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Chinese B.A. Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-12-17 att gälla från och med 201012-17, vårterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Kinesiska och Svenska
Vissa delar av kursen kan ges på engelska.
Huvudområde

Fördjupning

Kinesiska

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• ha utvecklat fördjupade teoretiska såväl som praktiska kunskaper om och i det
kinesiska språket,
• kunna beskriva och reflektera kring en vald problemställning inom det kinesiska
språket eller den kinesiska kulturen,
• visa kunskap om ämnets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder,
fördjupning inom ämnet samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
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Färdighet och förmåga
• uppvisa färdigheter som motsvarar kraven i standardtestet i kinesiska (hanyu
shuiping kaoshi), nivå 2,
• kunna visa en god förmåga att uttrycka sig och i tal och skrift på kinesiska samt
översätta och sammanfatta talad och skriven kinesiska på medelsvår nivå,
• kunna använda referenslitteratur på kinesiska,
• kunna utföra informationssökningar inom ämnet samt analysera och kritiskt tolka
informationen,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper,
• kunna skriva en sammanfattning på kinesiska av det egna examensarbetet,
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt kunna använda kinesiska
som arbetsspråk i ett framtida yrke,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna argumentera och kritiskt ta ställning till frågor som rör kulturmöten och
det moderna kinesiska samhället samt relevanta vetenskapliga och etiska
aspekter,
• kunna redogöra för perspektiv på frågor som rör genus, mångfald och etnicitet,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används,
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Kursens innehåll
Kursen bygger på läsning och grammatisk genomgång av skönlitteratur och sakprosa
med tonvikt på modernt språkbruk. Även bild- och ljudbaserat material kan komma
att brukas som underlag för studier och diskussion. Såväl hörförståelse som skriftlig
och muntlig framställning övas. De studerande tränar sig också i att analysera och
tolka skriven kinesiska då de med bruk av kinesiskt källmaterial författar ett
självständigt arbete. Inom ramen för delkurs 2 ges också undervisning i teori och
metod inom valt uppsatsområde.
Kursen består av följande delkurser:
1. Skönlitteratur och sakprosatexter, 15 högskolepoäng,
2. Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning samt
obligatoriska uppsatsseminarier.

Kursens examination
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Kursen examineras genom skriftligt prov och examensarbete. Examensarbetet
ventileras och försvaras vid ett seminarium.
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).
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
examensarbetet samt minst betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

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

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. Delkursernas namn på engelska:

1. Fiction and Non-Fiction,
2. Degree Project.
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Prov/moment för kursen KINK11, Kinesiska: Kandidatkurs
Gäller från V10
0901 Skönlitteratur och sakprosatexter, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0902 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

