Humanistiska och teologiska fakulteterna

GREM01, Grekiska: Magisterkurs, 30 högskolepoäng
Greek: Mag. Course, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-05-23 att gälla från och med
2007-05-23, höstterminen 2007.

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

A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna uppvisa vidgade kunskaper inom klassisk grekisk litteratur och
litteraturhistoria
• visa god förtrogenhet med språkvetenskapliga alternativt litteraturvetenskapliga
teorier, metoder och problemställningar inom sitt fördjupningsområde

Färdighet och förmåga
• kunna läsa och förstå klassiska grekiska texter, inklusive poesi och drama, med
stor innehållslig och språklig variation
• kunna bedöma, sammanställa och värdera information från olika källor inom
området för examensarbetet
• inom sitt fördjupningsområde självständigt kunna formulera, lösa och rapportera
en forskningsuppgift med utgångspunkt från klassisk grekiska inom det
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språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga området inom en given tidsram
och därvid tillämpa vetenskapliga begrepp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och värdera språk- respektive litteraturvetenskapens plats i
vetenskapssamhället
• visa god förmåga till självvärdering samt till en bedömning av den roll som
kulturmöten, olika etnicitet och genus kan innebära
• kunna förhålla sig till en allmänhumanistisk bildningstradition.

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper om klassisk grekisk prosa och poesi samt insikter
inom ett vetenskapligt specialområde. Dessutom ingår träning i vetenskaplig
framställning. I kursen ingår ett examensarbete, som ventileras vid ett seminarium.
Under hela kursen tränas språkfärdigheten ytterligare.
Kursen består av följande delkurser:
1. Prosa, 7,5 högskolepoäng,
2. Drama och poesi, 7,5 högskolepoäng,
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.

Kursens genomförande
På kursen kan följande undervisningsformer förekomma: handledning, seminarier och
gruppövningar.

Kursens examination
På kursen kan följande examinationsformer förekomma: skriftligt prov, muntligt prov,
inlämningsuppgifter. I examinationen ingår även ventilation av det egna
examensarbetet och opposition på annat arbete.
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.

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
15 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kursen GRE114, Grekiska, kandidatkurs eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter kursen GRE115.
2. 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.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Prose,
2. Drama and Poetry,
3. Degree Project.
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Prov/moment för kursen GREM01, Grekiska: Magisterkurs
Gäller från H07
0701 Prosa, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702 Drama och poesi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0703 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

