Humanistiska och teologiska fakulteterna

SASH78, Cross Cultural Rhetoric, 7,5 högskolepoäng
Cross Cultural Rhetoric, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-08-19 och senast reviderad
2015-05-13 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2015-05-13,
vårterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Ämne: Retorik
Kursen ges som fristående kurs. Den kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för grundläggande begrepp inom interkulturell retorik
• kunna redogöra för likheter och skillnader mellan olika kulturer
• kunna redogöra för hur kulturella kontexter kan påverkar kommunikativa
situationer

Färdighet och förmåga
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• kunna kommunicera övertygande, både som sändare och mottagare, i olika
kulturella miljöer
• kunna ge konstruktiv respons på andra kursdeltagares muntliga och skriftliga
alster
• kunna analysera retoriska budskap i olika kulturer, kontexter och medier
• kunna framföra övertygande budskap anpassade till interkulturella miljöer
• kunna självständigt och kritiskt, i tal och skrift, analysera retorisk kommunikation i
olika medier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna tillämpa interkulturell kompetens i faktiska kommunikationssituationer
• kunna anlägga etiska och interkulturella perspektiv på kommunikation.

Kursens innehåll
Under kursen introduceras studenterna med hjälp av grundläggande interkulturell
teori till likheter och skillnader mellan olika kulturer för att därmed på ett bättre sätt
kunna kommunicera över kulturgränser. I kursen studeras såväl verbal som ickeverbal
kommunikation.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar varvade med seminarie- och
gruppövningar. Deltagande i seminarie- och gruppövningar och examinerande
moment är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger. Ersättning eller alternativ
tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds student som utan egen förskyllan, t.ex.
olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det
obligatoriska momentet. Detta gäller också studenter som har missat undervisning på
grund av ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Kursens examination
Examinationen sker genom två muntliga och en skriftlig uppgift samt en salstentamen
vid kursens slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
A är högsta betyg och lägsta godkända betyg är E. Betyg för icke godkänt resultat
betecknas med Underkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
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Övrigt
1. Kursen ersätter SASH32 och SASH75.
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 anmälnings- och informationsmaterial.
3. Kursen ges vid Institutionen för kommunikation och medier (KOM), Lunds
universitet.
4. Ett generellt undantag från kravet på kunskaper i svenska tillämpas
på internationella utbytesstudenter.
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Prov/moment för kursen SASH78, Cross Cultural Rhetoric
Gäller från H13
1301 Cross Cultural Rhetoric, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

