Humanistiska och teologiska fakulteterna

LATA01, Latin: Efterklassiskt latin, 15 högskolepoäng
Latin: Post-Classical Latin, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-06-30 och senast reviderad 2016-0824. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-08-24, höstterminen 2016.

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

Latin

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 redogöra för vissa karakteristiska drag i det efterklassiska latinets syntax,
formlära och vokabulär,
• kunna redogöra för ett antal områden där latinet haft en betydande roll som
kultur- och kunskapsbärare,

Färdighet och förmåga
• kunna översätta latinska originaltexter från senantiken och framåt,
• kunna urskilja vissa karakteristiska drag i efterklassisk text från olika epoker,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till delar av den humanistiska bildningstraditionen som
vidareförmedlats av det latinska språket samt se latinets roll i densamma.

Kursens innehåll
Kursen ger ökade kunskaper i latin samt tränar de studerande i att översätta
efterklassisk prosa och poesi. Texterna studeras i sin historiska kontext.
Kursen består av följande delkurser:
1. Efterklassisk prosa, 10 högskolepoäng,
2. Efterklassisk poesi, 5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom skriftlig salstentamen vid delkursens slut och delkurs 2
genom muntlig tentamen vid delkursens slut.
Då studenten har beslut från Pedagogiskt stöd gällande önskemål om alternativ
examinationsform kan ordinarie examinationsform frångås, om det är förenligt med
kursmålen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget
väl godkänd krävs betyget väl godkänd på minst 10 av kursens högskolepoäng samt
minst betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LATB02, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen kan läsas som hel, fristående kurs. Tillsammans med LATA02, 15 hp,
utgör den latinets grundkurs. De båda kurserna täcker olika epoker inom latinet
och kan läsas i valfri ordning.
2. Poängtal 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. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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4. Delkursernas namn på engelska:

1. Postclassical Prose
2. Postclassical Poetry
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Prov/moment för kursen LATA01, Latin: Efterklassiskt latin
Gäller från V09
0801 Efterklassisk prosa, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0802 Efterklassisk poesi, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

