Humanistiska och teologiska fakulteterna

GREM14, Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare i
tidig romersk kejsartid., 15 högskolepoäng
The Importance of Learning and Culture. Greek Prose Writers in
the early Roman Empire., 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-12-03 att gälla från och med 201512-03, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen vänder sig till studerande inom något av masterprogrammen i humaniora och
teologi. Den kan även läsas som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska och Engelska
Kursen ges normalt på engelska men kan efter särskild överenskommelse mellan
lärare och studerande ges på svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att
lärare och samtliga studerande behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Grekiska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för valda verk inom efterklassisk grekisk
litteratur och litteraturhistoria,
• på ett fördjupat sätt kunna redogöra för de bildnings- och
utbildningsförhållanden som rådde under tidig romersk kejsartid,
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Färdighet och förmåga
• med adekvat teori och metod kunna självständigt analysera och interpretera
grekiska texter på grekiska eller i översättning,
• kunna kritiskt bedöma, sammanställa och värdera information från olika källor,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma det antika kulturarvets relevans för den västerländska
bildningstraditionen,
• kunna diskutera begrepp som maktstrukturer, bildning och genus i förhållande till
de valda texterna.

Kursens innehåll
I kursen ges fördjupade kunskaper om grekisk kejsartidsprosa med särskild tonvikt på
bildningsidealet och dess betydelse för social position och mobilitet.

Kursens genomförande
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, och lärarhandledda självstudier.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig essä.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betygsskalan på kursen är Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i grekiska eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Poängantalen 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 ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen GREM14, Bildningens betydelse. Grekiska
prosaförfattare i tidig romersk kejsartid.
Gäller från H15
1501 Bildningens betydelse. Grekiska prosaförfattare., 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Kursen examineras genom en skriftlig essä.

