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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-06-17 och senast reviderad
2021-12-10 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-12-10,
vårterminen 2022.

 

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

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
på ett nyanserat sätt kunna beskriva metoder och begrepp i nutida spansk
litteraturvetenskap och språkvetenskap, 
kunna redogöra för spanskspråkiga litterära texter, 
kunna på en fördjupad nivå redogöra för det spanska språkets uppbyggnad, 
kunna på en fördjupad nivå redogöra för det område som studeras i
examensarbetet ur antingen ett språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt
perspektiv, 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPAK01, Spanska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Spanish: B. A. Degree Essay, 30 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

Spanska G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen
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kunna redogöra för några aktuella forskningsfrågor inom spanskspråkig
litteraturvetenskap eller spansk språkvetenskap, 

 

Färdighet och förmåga
kunna självständigt sammanfatta, analysera och resonera i såväl tal som skrift när
det gäller teman inom nutida spansk litteratur- och språkvetenskap, 
kunna formulera, lösa och rapportera en forskningsuppgift inom en given tidsram
och därvid tillämpa några grundläggande vetenskapliga begrepp, 
kunna söka och sammanställa information från olika källor inom det för
examensarbetet valda området, 
kunna uttrycka sig på en korrekt, nyanserad och situationsanpassad spanska i tal
och skrift, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna förhålla sig vetenskapligt till spanskämnet, inte minst i etiska frågor såsom
genus och etnicitet, 
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens, 
kunna värdera spanskämnets roll i en allmänhumanistisk bildningstradition. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen ger fördjupade kunskaper om språk och litteratur i Spanien och Latinamerika.
Den innehåller ett vetenskapligt fokus på språk och litteratur och uppmärksammar
vetenskaplig metod. Kursen avslutas med en examensuppsats. Under hela kursen
tränas den muntliga och skriftliga språkfärdigheten ytterligare. 
Kursen består av följande delkurser: 

Spansk litteraturvetenskap som vetenskaplig disciplin, 7,5 högskolepoäng, 
Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin, 7,5 högskolepoäng, 
Examensarbete, 15 högskolepoäng. 

 

 

Kursens genomförande
 
Kursens undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och handledning. Närvaro
vid minst 80 % av föreläsningarna och gruppövningarna är obligatorisk om inte
särskilda skäl föreligger.  
På delkurs 1 förekommer därtill en obligatorisk muntlig redovisning.   
Sammanlagt avsätts 20 timmar till handledning, genomläsning och examination av
uppsats för varje student. 
Kompletteringsmöjlighet eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds
student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller
liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller
också studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant. I övriga fall erbjuds ingen kompletteringsmöjlighet
för obligatoriskt moment. 
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Kursens examination
 
Delkurs 1 examineras genom 4 inlämningsuppgifter. 
Delkurs 2 examineras genom 3 inlämningsuppgifter och 1 muntlig redovisning. 
För delkurs 1 och 2 gäller att inlämningsuppgifterna ska lämnas in löpande under
delkursernas gång. Om alla inlämningsuppgifter inte lämnas in sker examination
genom salstentamen vid kursens slut. 
Delkurs 3 examineras dels genom att studenten ventilerar ett självständigt författat
examensarbete på ett seminarium, dels genom att studenten opponerar på annat
examensarbete. 
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). 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på samtliga delkurser. För betyget
Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på 22,5 av kursens högskolepoäng. 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs SPAA22 Spanska: Fortsättningskurs, eller motsvarande
kunskaper. 
För tillträde krävs även godkänt betyg i delkurs 4, Spansk grammatik med övningar,
samt delkurs 5, Akademiskt skrivande, på SPAA22. 

 

Övrigt
 

Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 
Kursen ersätter SPA603, Spanska, allmän kurs, 41-60 poäng. 
Delkurserna 1 och 2 motsvarar delkurserna 1 och 2 i SPAA03 och ÄSPD04. 
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. 
Delkursernas namn på engelska:  

Spanish Literature as an Academic Discipline 

Spanish Linguistics as an Academic Discipline 

Degree Project 
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Prov/moment för kursen SPAK01, Spanska: Kandidatkurs
 

Gäller från V22

 
2204   Spansk litteraturvetenskap som vetenskaplig disciplin, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2205   Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2206   Examensarbete, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

 

Gäller från H07

 
0701   Spansk litteraturvetenskap som vetenskaplig disciplin, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702   Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin, 7,5 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0703   Examensarbete, 15,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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