Humanistiska och teologiska fakulteterna

YIDK01, Jiddisch: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Yiddish: B.A. Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-12-19 att gälla från och med 201112-19, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå
som avancerad nivå.
Undervisning sker på svenska och jiddisch. Vid behov kan delar av undervisningen ske
på engelska.
Huvudområde

Fördjupning

-

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
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för några valda delar av huvudområdet
jiddisch,
• kunna ge exempel på hur jiddischkulturen och dess värderingar reflekteras i
språket, litteratur och andra medier,
• kunna redogöra för och diskutera någon vetenskaplig metod och några begrepp
inom fördjupningsområdet,

Färdighet och förmåga
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• kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i anslutning till
en problemställning samt kunna muntligt såväl som skriftligt redovisa detta,
• kunna läsa och översätta texter och andra medier på jiddisch av varierande
karaktär och från olika tidsperioder,
• kunna självständigt formulera, lösa och rapportera en enklare forskningsuppgift
inom en given tidsram och därvid tillämpa grundläggande vetenskapliga begrepp,
• kunna resonera kring texter och andra medier på jiddisch och placera in dem i ett
kulturhistoriskt sammanhang,
• kunna använda jiddisch i tal och skrift på ett korrekt och adekvat sätt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna relatera jiddisch och jiddischkulturen till frågor som rör genus, etnicitet,
kulturmöten och kulturell mångfald,
• kunna diskutera och värdera språk- och litteraturvetenskapens plats i
vetenskapssamhället samt vetenskapens roll för medborgare och samhället i stort,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupade språkkunskaper i jiddisch och i dess kultur och litteratur. Den
innehåller ett vetenskapligt fokus på litteratur och kultur och uppmärksammar särskilt
vetenskaplig metod och teori i relation till texter och andra medier skrivna på jiddisch.
I kursen ingår en examensuppsats, som ventileras vid ett seminarium. Under hela
kursen tränas språkfärdighet i jiddisch, både i tal och skrift.
Kursen består av följande delkurser:
1. Teori och metod, 7,5 högskolepoäng,
2. Språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng,
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och
handledning. Obligatoriska, examinerande seminarier förekommer.

Kursens examination
Inom kursen förekommer följande examinationsformer:
Delkurs 1: Examination sker i form av inlämningsuppgift och muntlig redovisning.
Delkurs 2: Examination sker i form av inlämningsuppgift och muntlig prov.
Delkurs 3: Examensarbete som ventileras vid ett seminarium samt opposition på
annan kursdeltagares arbete.
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).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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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 betyget väl godkänd på minst
22,5 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs YIDB14 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.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Theory and Method Course,
2. Language Proficiency,
3. Bachelor's Degree Project.
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Prov/moment för kursen YIDK01, Jiddisch: Kandidatkurs
Gäller från V12
1101 Teori och metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1102 Spåkfärdighet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1103 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

