Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPAB09, Spanska: Nutida latinamerikansk film, 7,5
högskolepoäng
Spanish: Contemporary Latin American Film, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-06-17 att gälla från och med 201906-17, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Ämne: Spanska
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva viktiga drag i nutida latinamerikansk film,
• kunna söka information om de berörda latinamerikanska länderna och deras
historia,
• kunna redogöra för grundläggande filmvetenskapliga begrepp,

Färdighet och förmåga
• kunna göra en enkel filmanalys, såväl skriftligt som muntligt,
• kunna sätta in filmerna i sitt historiska och sociala sammanhang,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera olika språkliga, samhälleliga och estetiska perspektiv på
latinamerikansk film.

Kursens innehåll
Kursen är en grundläggande kurs och behandlar ett antal representativa
latinamerikanska filmer från 2000-talet. De studerade verken ställs i första hand i
relation till respektive lands politiska och sociala kontext, men även filmens specifika
förutsättningar och egenskaper som konstnärligt uttrycksmedel berörs.

Kursens genomförande
Kursen innehåller föreläsningar, filmvisning och seminariediskussion. Närvaro vid
minst 80% av dessa moment är obligatorisk om inte särskilda skäl föreligger.
Kompletteringsmöjlighet eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds
student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, 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. I övriga fall erbjuds ingen kompletteringsmöjlighet för
obligatoriskt moment.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen, två skriftliga inlämningsuppgifter
och en muntlig presentation.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på samtliga examinationsmoment.
För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på salstentamen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
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1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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.

