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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-05-11 och senast reviderad 2016-03-
01. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-03-01, vårterminen 2016.

 

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

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna förstå och beskriva några av den nygrekiska litteraturens mest betydande
verk och författarskap och kunna sätta in dem i litteraturhistoriskt sammanhang, 
översiktligt kunna redogöra för grekiskans språkhistoria och kunna tillämpa
kunskaperna på texter från 1000-talet och framåt, 

 

Färdighet och förmåga
kunna förstå texter med språklig variation och kunna följa och förstå nygrekiskt
talspråk i de flesta situationer, 
självständigt kunna förbereda och genomföra muntliga presentationer på
nygrekiska, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

NYGA13, Nygrekiska: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Modern Greek: Level 2, 30 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Nygrekiska G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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självständigt kunna skriva texter på korrekt nygrekiska, 
med viss självständighet kunna formulera, lösa och skriftligen rapportera en
enklare vetenskaplig uppgift inom en given tidsram, 
kunna söka, sammanställa och värdera information från olika nygrekiska källor
och självständigt kunna göra bedömningar av informationens art och kvalitet, 
kunna översätta valda texter av varierande svårighetsgrad från nygrekiska till
svenska med hjälp av lexikon och grammatikor, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
med utgångspunkt texter som ingår i kursen, ta ställning till frågor som rör
genus, etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald, 
kunna förhålla sig kritiskt till källmaterial och förvärvade kunskaper. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen studeras litteratur, såväl på nygrekiska som i översättning. Dessutom ingår
språkhistoria med textexempel från olika tidsperioder. I kursen ingår dessutom träning
i muntlig och skriftlig framställning, med högre krav på korrekthet. En valbar
fördjupningskurs kompletterar kursen. Den syftar dels till att ge en kunskapsmässig
fördjupning inom något av områdena språkvetenskap, nygrekisk litteratur eller kultur,
dels till att ytterligare stärka språkfärdigheten. 
  
Kursen består av följande delkurser: 

Nygrekisk och bysantinsk litteratur, 7,5 högskolepoäng, 
Språkhistoria och diglossin i Grekland, 7,5 högskolepoäng, 
Fördjupning i muntlig och skriftlig framställning, 7,5 högskolepoäng, 
Valbar fördjupning, 7,5 högskolepoäng. 

 

 

Kursens genomförande
 
På delkurserna 1, 2 och 3 förekommer lektioner och föreläsningar medan det enbart
förekommer handledning i delkurs 4. 

 

Kursens examination
 
Delkurs 1 och 2 tenteras genom salstentamen, delkurs 3 genom en skriftlig
inlämningsuppgift och en muntlig tentamen och delkurs 4 genom ett paper vars
innehåll bestämts av studenten och examinatorn. 
  
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 betyget väl godkänd på minst
22,5 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs NYGA12, Nygrekiska, grundkurs, eller motsvarande
kunskaper. 

 

Övrigt
 

Poängtal 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. 
Kursen ges vid Språk- och litteraturcentum, Lunds universitet. 
Delkursernas namn på engelska:  

Modern Greek and Byzantine Literature, 

The History of Language and Diglossia in Greece, 

Advanced Oral and Written Presentations, 

Elective In-depth Course. 
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Prov/moment för kursen NYGA13, Nygrekiska: Fortsättningskurs
 

Gäller från H08

 
0801   Nygrekisk och bysantinsk litteratur, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0802   Språkhistoria och diglossin i Grekland, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0803   Fördjupning i muntlig och skriftlig framställning, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0804   Valbar fördjupning, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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