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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-01-16 att gälla från och med
2014-01-16, vårterminen 2014.

 

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
kunna beskriva några av den rumänska 1500, 1600 och 1700-talslitteraturens
mest betydande verk och författarskap, 
kunna redogöra för den vetenskapliga grunden och centrala vetenskapliga
metoder inom ämnet rumänska, 
kunna redogöra för några tillämpliga forskningsmetoder inom rumänska, 
inom sitt fördjupningsområde kunna orientera sig och redogöra för aktuella
forskningsfrågor, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

RUMK01, Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs, 30
högskolepoäng

Romanian: B. A. Course - Online Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Rumänska G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen
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Färdighet och förmåga
kunna författa, opponera på och försvara ett vetenskapligt examensarbete inom
rumänska, 
kunna använda rumänska i tal och skrift för att kritiskt analysera och rapportera
information, 
kunna läsa och redogöra för olika typer av nyare och äldre rumänska texter, 
kunna tillämpa en vetenskaplig metod och bedöma och värdera olika texter på
rumänska, 
kunna diskutera frågor som rör olika språkvetenskapliga teorier, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna diskutera och värdera språkvetenskapens plats i vetenskapssamhället, 
kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter, 
kunna söka, samla och värdera relevant information, bland annat genom att
använda informationsteknologiska resurser, 
kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i rumänska. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen fördjupas den skriftliga och muntliga färdigheten ytterligare. Särskild vikt
läggs vid att skriva texter med argumenterande och vetenskaplig karaktär på
rumänska. Kursen ger också inblick i aktuella teorier och metoder inom rumänsk
språkvetenskap. 
  
Kursen består av följande delkurser: 

Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 6 högskolepoäng, 
Text, 9 högskolepoäng, 
Examensarbete, 15 högskolepoäng. 

 

 

Kursens genomförande
 
Utbildningen ges på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och/eller digitala
verktyg. 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 och
muntlig tentamen, delkurs 2 genom inlämningsuppgift och muntlig tentamen och
delkurs 3 genom examensuppsats och opposition. 
  
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 krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget
väl godkänd krävs betyget väl godkänd på minst 15 av kursens högskolepoäng samt
minst betyget godkänd på kursens övriga högskolepoäng. 
  
På delkurserna inom rumänska ges något av betygen 1-5, där 1 är det lägsta och 5
det högsta betyget. Betyget 1 motsvarar betyget underkänd. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs genomgången RUMA03 eller motsvarande kunskaper. 

 

Övrigt
 

Kursen ersätter RUM704. 
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. 
Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 
Delkursernas namn på engelska:  

Written and oral proficiency, 

Text study, 

Degree project. 
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Prov/moment för kursen RUMK01, Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs
 

Gäller från V08

 
0701   Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702   Text, 9,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0703   Examensarbete, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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