Humanistiska och teologiska fakulteterna

TYSA02, Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 högskolepoäng
No English translation available, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2009-11-25 att gälla från och med 200911-25, vårterminen 2010.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Tyska och Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Tyska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för huvuddragen i tysk formlära och syntax ur ett kontrastivt
perspektiv,

Färdighet och förmåga
• kunna förstå enklare och medelsvåra autentiska tyska texter,
• självständigt kunna identifiera och analysera grammatiska och lexikaliska problem
samt finna lämpliga lösningar för att hantera dessa vid produktion av korrekta
tyska texter inom allmänna områden.
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Kursens innehåll
Kursen omfattar studium av tysk grammatik och text. Genom nätbaserade övningar,
textläsning och skrivövningar utökas de studerandes ordförråd och förmåga att
praktiskt tillämpa grammatiska strukturer.
Kursen består av två delkurser:
1. Grammatik, 7,5 högskolepoäng,
2. Text och ordkunskap, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen består av nätbaserat material samt självstudier av kurslitteraturen. I
kursen ingår inlämningsuppgifter.
Utbildningen sker på distans och använder sig av interaktiv informationsteknologi. Det
förutsätts att de studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator och
nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Examination sker genom inlämningsuppgifter och ett skriftligt prov vid institutionen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs minst 7,5 hp Väl Godkänd inom kursen.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Tyska språk 3 eller Engelska B, Tyska
steg 3 (områdesbehörighet 2/A2)

Övrigt
1. För tillträde till kursen krävs grundläggande högskolebehörighet samt Tyska steg
3 och Svenska B/Svenska 2B alternativt kursen TYSB11 (30 hp) eller motsvarande
kunskaper.
2. Delkurs 1 kan tillgodoräknas som 7,5 hp grammatik och allmän text inom
TYSE01.
3. 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.
4. Delkursernas namn på engelska:
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1. Grammar,
2. Text Study and Vocabulary.
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Prov/moment för kursen TYSA02, Tyska: Tysk språkfärdighet
Gäller från H10
0901 Grammatik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0902 Text och ordkunskap, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

