Humanistiska och teologiska fakulteterna

TYSK02, Tyska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
German: BA Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-11-17 att gälla från och med 201711-17, höstterminen 2018.

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

Fördjupning

Tyska

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
• kunna redogöra för utvalda aspekter av tysk syntax utifrån olika grammatiska
beskrivningsmodeller,
• kunna redogöra för huvuddragen inom tysk språkhistoria,
• kunna redogöra för utvalda aspekter av tyskspråkig litteratur utifrån
berättarteoretiska beskrivningsmodeller,
• kunna redogöra för aktuella forskningsfrågor inom tysk språk- eller
litteraturvetenskap,
• på en fördjupad nivå kunna redogöra för ett valfritt språk- eller
litteraturvetenskapligt ämne,
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• visa kunskap om tillämpliga metoder för forskning inom tysk språk- eller
litteraturvetenskap,

Färdighet och förmåga
• på en allsidig nivå kunna förstå och använda det tyska språket i tal och skrift, bl a
genom översättning från svenska till tyska,
• kunna tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt genom författandet av ett
vetenskapligt arbete på tyska,
• självständigt kunna formulera en relativt omfattande språk- eller
litteraturvetenskapligt relaterad frågeställning samt inom givna tidsramar
behandla denna genom en vetenskaplig metod och presentera resultaten i skrift.
• på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina slutsatser samt kritiskt
granska andra studenters arbeten inom tysk språk- eller litteraturvetenskap,
• som utgångspunkt för sitt vetenskapliga arbete i tyska självständigt kunna utföra
informationssökning i det fysiska och virtuella biblioteket,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera olika språkbeskrivningar,
• kunna värdera olika litterära framställningsformer,
• kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter inom det språk- eller litteraturvetenskapliga området,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Kursens innehåll
I kursen fördjupas de studerandes kunskaper om tysk syntax samtidigt som olika
grammatiska beskrivningsmodeller behandlas genom att olika grammatikor jämförs.
Genom berättarteoretiska analyser av flera tyskspråkiga romaner och en introduktion i
grundläggande berättarteoretiska och interpretationsteoretiska modeller fördjupas de
studerandes kunskaper om den moderna tyskspråkiga litteraturen. Den skriftliga
språkfärdigheten tränas genom översättning av svenska texter till tyska, varvid ett
urval av speciella svårigheter fokuseras. Kursen ger också en överblick över det tyska
språkets historia. Genom författandet av ett språk- eller litteraturvetenskapligt
examensarbete tränas förmågan till självständigt vetenskapligt arbete.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.
5.

Skriftlig språkfärdighet, 3 högskolepoäng,
Tysk språkvetenskap, 4,5 högskolepoäng,
Tysk litteraturvetenskap, 4,5 högskolepoäng
Tysk språkhistoria, 3 högskolepoäng,
Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar, seminarier och handledning.
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Kursens examination
Delkurs 1, Skriftlig språkfärdighet, examineras genom salstentamen.
Delkurs 2, Tysk språkvetenskap, examineras genom salstentamen.
Delkurs 3, Tysk litteraturvetenskap, examineras genom salstentamen.
Delkurs 4, Tysk språkhistoria, examineras genom salstentamen.
Delkurs 5, Examensarbete, examineras genom författande och försvar av en uppsats
samt opposition på en annan students uppsats.
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).
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna frångås om det är förenligt med kursmålen.
I samband med kursen erbjuds tre examinationstillfällen: ordinarie
examinationstillfälle, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år efter kursens slut
erbjuds minst två ytterligare provtillfällen på samma kursinnehåll. Därefter erbjuds
studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.
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.
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 därutöver betyget Väl
godkänd på minst 22,5 av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs TYSA21 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter TYSK01.
3. Delkurserna 1, 2, 3 och 4 är gemensamma med TYSA32 och kan endast
tillgodoräknas en gång i examen.
4. 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.
5. Delkursernas namn på engelska:

1. Written Proficiency,
2. German Linguistics,
3. German Literature
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4. History of the German Language,
5. Degree Project.
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Prov/moment för kursen TYSK02, Tyska: Kandidatkurs
Gäller från H18
1701 Skriftlig språkfärdighet, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1702 Tysk språkvetenskap, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1703 Tysk litteraturvetenskap, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1704 Språkhistoria, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1705 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

