Humanistiska och teologiska fakulteterna

ITAB18, Italienska för modevetare II: läs- och hörförståelse av
modevetenskapliga texter och medier, 7,5 högskolepoäng
Italian for Fashion Studies II: Reading - and Listening
Comprehension of Texts and Media Related to Fashion Studies, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-01-22 att gälla från och med 202101-22, vårterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Ämne: Italienska
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på
grundnivå eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Italienska och Svenska
Kursen ges på svenska men italienska förekommer
Huvudområde

Fördjupning

Italienska

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
• kunna på svenska redogöra för innehållet i modevetenskaplig text skriven på
italienska,
• kunna på svenska redogöra för innehållet i modevetenskapligt tal på italienska,
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa olika strategier för att förstå en modevetenskaplig skriven text på
italienska,
• kunna tillämpa olika strategier för att förstå tal på italienska med
modevetenskapligt innehåll,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till den kultur som präglar modevetenskapliga sammanhang i
Italien,
• kunna diskutera Italiens roll för ämnet modevetenskap i Sverige.

Kursens innehåll
Inom modevetenskap är en betydande del viktiga dokument enbart tillgängliga på
italienska konferenser i ämnet förlagda till Italien. Kursen bygger på ITAB17 eller
motsvarande och är avsedd att förbereda studenten och forskaren, den
yrkesverksamma modevetaren, för att självständigt kunna läsa och förstå texter och
medier med modevetenskapligt innehåll, på italienska. Inom kursen lär studenten sig
strategier för läs- och hörförståelse, som baseras på fackterminologi och lexikala
strategier för att kunna läsa och förstå italienska texter och medier av
modevetenskaplig karaktär. Kursen kan även vända sig till studenter och forskare med
annan fackspråklig inriktning med behov av att förstå texter och medier på italienska.

Kursens genomförande
På kursen förekommer föreläsningar och lektioner med övningar. All undervisning har
obligatorisk närvaro, vilket innebär aktivt deltagande (delta i samtalet vid
lektionen och ha förberett övningar till lektionen), och 80% närvaro för godkänd på
kursen. Om studenten har förhinder och mindre än 80% ordnas kompletterande
uppgift i samråd med läraren.
Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform och/eller digitala
verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till
dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Kursen examineras genom två examinationsmoment;
1. Skriftlig redogörelse på svenska av en modevetenskaplig text på italienska.
Redogörelsen görs som hemtentamen;
2. Muntlig redogörelse på svenska av en modevetenskaplig presentation på italienska.
Redogörelsen görs med användning av digitala verktyg.
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.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänt krävs lägst betyget Godkänd på båda examinationsmoment. För
betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på moment 1.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ITAB17, Italienska steg 1 från gymnasiet, eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges på distans av Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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.
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Prov/moment för kursen ITAB18, Italienska för modevetare II: läs- och
hörförståelse av modevetenskapliga texter och medier
Gäller från V22
2201 , 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

