Humanistiska och teologiska fakulteterna

LATA04, Latin: Fortsättningskurs II, 15 högskolepoäng
Latin: Level II, Part 2, 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 och senast reviderad
2016-08-24 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. 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

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på ett fördjupat sätt redogöra för det klassiska latinets syntax, formlära
och vokabulär,
• kunna redogöra för latinets stilistiska, retoriska och litterära formspråk,
• kunna redogöra för de lästa texternas historiska och kulturhistoriska kontext,
• kunna redogöra för den antika poesins metrik,

Färdighet och förmåga
• kunna översätta och tolka antika latinska originaltexter med hjälp av
textkommentarer,

2/ 4

• kunna skandera antik poesi på latin,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till delar av den humanistiska bildningstradition som
vidareförmedlats genom latinet samt se latinets roll i densamma,
• under studiet av texter på latin kunna diskutera och ta ställning till frågor som rör
genus, etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald under antiken.

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper i latin genom studium av prosa och poesi från
romersk kejsartid. Under kursen läggs stor vikt vid stilistiska, retoriska och litterära
aspekter hos det klassiska latinet.
Kursen består av följande delkurser:
1. Kejsartidens prosa, 7,5 högskolepoäng,
2. Kejsartidens poesi, 7,5 högskolepoäng.

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

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom en skriftlig salstentamen. Delkurs 2 examineras genom
muntlig tentamen samt en inlämningsuppgift.
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 7,5 av kursens högskolepoäng samt
därutöver minst betyget godkänd på resterande högskolepoäng.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LATA03 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. 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.
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2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Imperial Period Prose
2. Imperial Period Poetry
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Prov/moment för kursen LATA04, Latin: Fortsättningskurs II
Gäller från V10
1001 Kejsartidens prosa, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1002 Kejsartidens poesi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

