Humanistiska och teologiska fakulteterna

RUMM14, Rumänska: Rumänsk litteratur, 7,5 högskolepoäng
Romanian: Romanian Literature, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-05-08 att gälla från och med
2013-05-08, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningen Rumänska i masterprogrammet Språk och
språkvetenskap. Den ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen
på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Rumänska
Huvudområde

Fördjupning

Rumänska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för rumänsk litteraturhistoria, epokindelning, genreindelning och
viktigare författarskap,
• kunna redogöra för rumänsk litterär text på olika stilnivåer, inom olika genrer och
från olika epoker,

Färdighet och förmåga
• med hög grad av självständighet kunna diskutera relevanta frågeställningar för ett
valt problemområde inom rumänsk litteratur,
• kunna sammanställa och redovisa ett valt problemområde inom rumänsk
litteratur,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna genom det valda problemområdet inom rumänsk litteratur förhålla sig till
en allmänhumanistisk bildningstradition.

Kursens innehåll
Med utgångspunkt i kunskaper om rumänsk litteratur som inhämtas under kursen
väljer den studerande i samråd med läraren ett urval litterära texter och ett
problemområde i relation till t.ex. författarskap, genre, stilnivå, att redogöra för
genom en inlämningsuppgift och en mindre uppsats.

Kursens genomförande
På kursen förekommer seminarier och lärarhandledda självstudier.

Kursens examination
Kursen examineras genom inlämningsuppgift och en avslutande mindre uppsats.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 120 högskolepoäng i rumänska (RUMK01) 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. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen RUMM14, Rumänska: Rumänsk litteratur
Gäller från V14
1301 Rumänsk litteratur, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

