Humanistiska och teologiska fakulteterna

GREA01, Grekiska: Nybörjarkurs I, 15 högskolepoäng
Greek: Beginners´ Course I, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-05-08 att gälla från och med
2013-05-08, höstterminen 2013.

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

Fördjupning

Grekiska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för ett begränsat grekiskt vokabulär
• kunna redogöra för några grundläggande strukturer i grekisk grammatik

Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa grundläggande delar av den grekiska grammatiken
• kunna interpretera prosatexter på klassik attiska med hjälp av tillgängliga
hjälpmedel
• kunna använda grammatik och tvåspråkiga lexikon för att självständigt läsa
enklare texter på grekiska
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera sitt eget behov av ytterligare kunskaper i ämnet.

Kursens innehåll
Kursen innehåller de viktigaste delarna av grekisk formlära, syntax och ett centralt
ordförråd som är gemensamma för klassisk attisk prosa och koiné. Kursen innehåller
vidare en översikt i den klassiska prosans formlära, syntax och ordförråd. En viss
färdighet i metodisk interpretation av antika texter inövas.
Kursen består av följande delkurser:
1. Nybörjarkurs I, grekisk formlära och syntax, introduktion, 7,5 högskolepoäng,
2. Nybörjarkurs II, grekisk formlära och syntax, fortsättning, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar och
gruppövningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett skriftligt prov i slutet av varje delkurs.
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
7,5 av kursens högskolepoäng samt därutöver betyget godkänd på resterande
högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ersätter GRE121 och delkurs 1 och 2 i GRE122.
2. Vid en tänkt framtida samordning mellan klassisk och nytestamentlig grekiska är
delkurs 1 i GREA01 identisk med delkurs 1 i Introduktionskurs I i nytestamentlig
grekiska och ger behörighet till delkurs 2 i denna.
3. 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.
4. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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5. Delkursernas namn på engelska:

1. Beginners’ Course I, Greek Morphology and Syntax 1,
2. Beginners’ Course II, Greek Morphology and Syntax 2.
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Prov/moment för kursen GREA01, Grekiska: Nybörjarkurs I
Gäller från H08
0801 Nybörjarkurs I, grekisk formlära och syntax, introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0802 Nybörjarkurs II, grekisk formlära och syntax, fortsättning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

