Humanistiska och teologiska fakulteterna

RYSA15, Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5
högskolepoäng
Russian: Phonetics and Oral Proficiency, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-12-12 att gälla från och med 201612-12, vårterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska och Ryska
Huvudområde

Fördjupning

Ryska

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva ryskans fonetiska uppbyggnad,

Färdighet och förmåga
•
•
•
•

kunna analysera ryskans fonetik ur ett elementärt kontrastivt perspektiv,
kunna med hjälp av transkription återge uttalsnormerna i det ryska språket,
kunna tillämpa centrala delar av rysk grammatik i tal och skrift,
kunna följa och delta aktivt i en oplanerad vardaglig konversation eller en
förberedd diskussion om kända ämnen på ryska och därvid prestera ett uttal som
medger god förståelse,
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• med hjälpmedel kunna skriva och presentera enklare texter på ryska (brev,
referat, föredrag),

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt granska, diskutera och förhålla sig till språkliga normer, samt inta
en vetenskaplig hållning till språket.

Kursens innehåll
Kursen innehåller kunskapsinriktade moment som behandlar rysk och allmän fonetik. I
huvudsak ges träning i praktisk språkfärdighet med fokus på muntlig produktion.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av övningar, seminarier och föreläsningar.
Obligatoriska moment (totalt 2-3) ingår på kursen.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett kort föredrag, en muntlig tentamen och en
inlämningsuppgift i rysk fonetik.
Då studenten har beslut från Pedagogiskt stöd gällande önskemål om alternativ
examinationsform kan ordinarie examinationsform frångås om det är förenligt med
kursmålen.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna 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 att studenten ska får VG på hela kursen krävs betyget VG på samtliga
examinerande moment.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Ryska 3.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
2. Kursen utgör delkurs i kursen Ryska: Grundkurs (RYSA10)
3. Poängantal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
4. Undantag från förkunskapskrav i Ryska 3 från gymnasiet kan göras för den som
har läst Ryska: Nybörjarkurs (30hp) eller har motsvarande kunskaper.
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Prov/moment för kursen RYSA15, Ryska: Fonetik och muntlig
språkfärdighet
Gäller från V17
1601 Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

