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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-10-26 att gälla från och med 2011-
10-26, vårterminen 2012.

 

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 Rumänska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
med lämplig terminologi kunna beskriva centrala delar av den rumänska
grammatiken, 
kunna beskriva olika områden inom rumänsk kultur och samhällsliv, 

 

Färdighet och förmåga
kunna uttrycka sig på rumänska i tal och skrift på ett korrekt och ledigt sätt, 
kunna läsa och översätta skriven modern rumänska, 
kunna klargöra och tillämpa centrala delar av rumänsk grammatik, 
kunna använda grammatik och tvåspråkiga lexikon för att läsa och skriva
rumänska, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

RUMA02, Rumänska: Grundkurs - nätkurs, 30 högskolepoäng
Romanian: Level 1 - Online Course, 30 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Rumänska G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i ämnet, 
kunna urskilja och värdera kulturella företeelser i det rumänska samhället i ett
nationellt och europeiskt perspektiv. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen är en nätbaserad distanskurs. Den ger utvidgad träning i grammatik,
ordkunskap, uttal, hörförståelse och talfärdighet samt en djupare inblick i Rumäniens
geografi, historia och kultur och det rumänska språket. 
  
Kursen består av följande delkurser: 

Skriftlig språkfärdighet, 9 högskolepoäng, 
Muntlig språkfärdighet, 6 högskolepoäng, 
Text, 9 högskolepoäng, 
Realia, 6 högskolepoäng. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av nätbaserade texter, övningar och ljudfiler, handledning
samt diskussion i grupp. Undervisningen ges i sin helhet på distans och använder sig
av interaktiv informationsteknologi. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa
villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar
information om de tekniska kraven. 

 

Kursens examination
 
Kursen examineras på följande sätt vid delkursens slut: delkurs 1 genom skriftlig
tentamen och delkurserna 2, 3 och 4 genom muntlig tentamen. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget
väl godkänd krävs betyget väl godkänd på minst 21 av kursens högskolepoäng samt
minst betyget godkänd på kursens övriga högskolepoäng. 
  
På delkurserna inom ämnet rumänska ges något av betygen 1-5, där 1 är det lägsta
och 5 det högsta betyget. Betyget 1 motsvarar betyget underkänd. 

 

Förkunskapskrav
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För tillträde till kursen krävs RUMA01 eller motsvarande kunskaper. 

 

Övrigt
 

Kursen ersätter RUM302 
Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får
endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till
aktuellt anmälnings- och informationsmaterial. 
Delkursernas namn på engelska:  

Written Proficiency, 

Oral Proficiency, 

Text Study, 

Life and Institutions. 
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Prov/moment för kursen RUMA02, Rumänska: Grundkurs - nätkurs
 

Gäller från V08

 
0701   Skriftlig språkfärdighet, 9,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702   Muntlig språkfärdighet, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0703   Text, 9,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0704   Realia, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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