Humanistiska och teologiska fakulteterna

FRAB06, L'Union Européenne, 7,5 högskolepoäng
The European Union, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-01-26 att gälla från och med 201101-26, vårterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Ämne: Franska
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Franska
Huvudområde

Fördjupning

Franska

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på franska kunna översiktligt beskriva den europeiska unionens utveckling och
ställning i världen samt kunna redogöra för huvudinnehållet när det gäller mål,
arbetssätt och tillämpningsområden för de viktigaste EU-institutionerna ( EUkommissionen, Ministerrådet, Europaparlamentet, EU-domstolen etc.),
• med utgångspunkt i kursmaterialet kunna förklara innebörden av såväl
grundläggande som specifik terminologi som används inom EU:s fackområden,

Färdighet och förmåga
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• kunna läsa och redogöra för huvudinnehållet i vissa utvalda facktexter som
behandlar EU,
• kunna använda sig av termer som används inom EU i egen skriftlig och muntlig
produktion,
• kunna argumentera för eller emot de nya mål som EU står inför,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera frågor som rör etnicitet och etnisk mångfald inom en utvidgad
union.

Kursens innehåll
Inom ramen för kursen diskuteras EU:s historia, dess institutioner samt
konsekvenserna för medlemsländerna av utvidgningen av EU och av gemensam
ekonomisk och social politik. Tidnings- och tidskriftstexter samt TV- och
internetbaserade program och dokument som behandlar EU ingår i undervisningen.
Med utgångspunkt i detta material tränas den muntliga språkfärdigheten.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar.

Kursens examination
Normalt sker examination genom skriftligt och muntligt prov men efter särskild
överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer förekomma.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs FRAA01 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. 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.
2. Kursen riktar sig till studerande som vill öka sina kunskaper om EU samtidigt med
sin språkfärdighet i franska.

3/ 3

Prov/moment för kursen FRAB06, L'Union Européenne
Gäller från V09
0901 Europeiska unionen (L'Union Européenne), 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

