Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPAA23, Spanska: Akademiskt skrivande, 6 högskolepoäng
Spanish: Academic Writing, 6 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-04-08 och senast reviderad 2016-0225. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2016-02-25, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på
såväl grundnivå som avancerad nivå.

Undervisningsspråk: Spanska
Huvudområde

Fördjupning

Spanska

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 vetenskaplig uppbyggnad och struktur i text skriven på
spanska,
• kunna identifiera olika stilnivåer i text skriven på spanska,
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Färdighet och förmåga
• med stöd av hjälpmedel kunna skriva en sammanhängande och relativt korrekt
spansk text,
• kunna slutföra ett kort självständigt vetenskapligt arbete, en akademisk uppsats
skriven på spanska, inom fastlagda tidsramar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• ur olika litterära och språkliga synvinklar kunna diskutera och ta ställning till
frågor som rör genus, etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald,
• kunna förhålla sig kritiskt till källmaterial och det egna kunskapsinhämtandet.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att utveckla studentens skriftliga spanska. Första hälften av kursen
ägnas åt övningar i akademiskt skrivande, läsning av vetenskapliga artiklar,
materialsökning och referenshantering. Under andra hälften skriver studenten en
kortare vetenskaplig uppsats (3000-4000 ord) om ett ämne som tas fram i samråd
med läraren. Kursen ger förberedande färdigheter inför kandidatkursens
examensarbete genom övning i vetenskaplig textproduktion, källsökning och
källkritik, vetenskaplig tillämpning av formalia, muntlig redovisning, samt framförande
av kritiska och konstruktiva synpunkter på ett examensarbete skrivet på spanska.

Kursens genomförande
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar, gruppövningar
samt handledning i grupp och individuellt. Två seminarier och den avslutande
opponeringen är obligatoriska.

Kursens examination
Kursen avslutas med ventilering av färdiga uppsatser. Uppsatsen och försvaret av
uppsatsen fungerar som skriftlig respektive muntlig examination på kursen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs avklarad SPAA01, Spanska: Grundkurs, eller motsvarande
kunskaper.
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Övrigt
1. Kursen ges vid 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.
3. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som del av SPAA22.
4. Kursen riktar sig både till studerande med en mer direkt inriktning mot läraryrket
och studerande med andra inriktningar.
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Prov/moment för kursen SPAA23, Spanska: Akademiskt skrivande
Gäller från V16
1601 Akademiskt skrivande, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

