
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-06-07 att gälla från och med
2007-06-07, höstterminen 2007.

 

Allmänna uppgifter
 
Ämne: Mellanösternkunskap 
Kursen ges som fristående kurs vid ett europeiskt eller arabiskt universitet enligt
särskilt avtal. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad
nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.  
Undervisningsspråk: Arabiska och Engelska

 

Kursens mål
 
 

Kursens innehåll
 
Kursen väljs bland ett antal kurser i Mellanösternkunskap som ges på ett universitet
med vilket Lunds universitet har slutit särskilt avtal. 

 

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ARAH51, Arabiska: Utlandsstudier vid ett europeiskt eller ett
arabiskt universitet, 1 termin, 30 högskolepoäng

Arabic: Study abroad at a European or Arab University, 1 semester,
30 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Arabiska studier - specialisering i
mellanösternkunskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav



1.

2.

3.

Kursens genomförande
 
Enligt det gemensamma avtal Lunds universitet har med det utländska universitetet. 

 

Kursens examination
 
Enligt det gemensamma avtal Lunds universitet har med det utländska universitetet. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Enligt det gemensamma avtal Lunds universitet har med det utländska universitetet. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs ARAH24 eller motsvarande kunskaper. 

 

Övrigt
 

Denna kurs ges även som kurs inom HGARA, Programmet för arabiska studier,
PAS. Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i examen. 
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. 
Lista över valbara kurser fastställs av institutionsstyrelsen och finns tillgängliga på
institutionen. 
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Prov/moment för kursen ARAH51, Arabiska: Utlandsstudier vid ett

europeiskt eller ett arabiskt universitet, 1 termin
 

Gäller från H07

 
0701   Utlandsstudier vid europeiskt el arabiskt univ, 1 termin, 30,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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