Humanistiska och teologiska fakulteterna

SPAM07, Spanska: Påbyggnadskurs med språkvetenskaplig
inriktning, 30 högskolepoäng
Spanish: Level 4 Specialising in Linguistics, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-04-13 att gälla från och med 201504-13, vårterminen 2015.

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

Undervisningsspråk: Spanska
Huvudområde

Fördjupning

Spanska

A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för centrala frågeställningar, metoder och begrepp inom spansk
språkvetenskap,
• kunna på en fördjupad nivå redogöra för de språkvetenskapliga områden den
studerande särskilt valt att studera,

Färdighet och förmåga
• kunna använda ett korrekt, varierat och situationsanpassat spanskt språk i både
tal och skrift, framför allt för att diskutera språkvetenskapliga spörsmål,

2/ 4

• självständigt och fördjupat kunna formulera, lösa och rapportera en
forskningsuppgift med språkvetenskaplig inriktning inom en given tidsram, och
därvid tillämpa vetenskapliga begrepp,
• kunna redogöra för sin förståelse av spanska texter med stor innehållslig och
språklig variation såväl muntligt som skriftligt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma, sammanställa och värdera information från olika källor för att
använda i examensarbetet,
• kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter inom det språkvetenskapliga området,
• på ett vetenskapligt sätt kunna bedöma sin egen kunskap och sina egna
färdigheter i förhållande till forskningsfältet.

Kursens innehåll
Kursen riktar sig till både studerande som kommer att ha spanska som huvudämne i
sin lärarexamen och studerande med andra inriktningar. Kursen ger fördjupade
kunskaper i spansk språkvetenskap. Kursen ger även ökad förtrogenhet med
språkvetenskaplig teori och metod. I kursen ingår ett examensarbete, som ventileras i
ett uppsatsseminarium. Under hela kursen tränas den muntliga och skriftliga
språkfärdigheten.
De valbara kurserna samläses i möjligaste mån med masterprogrammet i Språk och
språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum och väljes i samråd med lärare.
Kursen består av följande delkurser:
1. Valbar kurs I på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng,
2. Valbar kurs II på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng,
3. Examensarbete, 15 högskolepoäng.
Det är möjligt att istället för två valbara kurser om vardera 7,5 hp läsa en valbar kurs
om 15 hp.

Kursens genomförande
På kursen förekommer föreläsningar, diskussionsseminarier och handledning,
individuellt och i grupp. Framläggning av uppsats samt opponering på annans uppsats
är obligatoriska moment.

Kursens examination
Delkurs 1. Valbar kurs I, examineras i enlighet med för kursen gällande kursplan,
Delkurs 2. Valbar kurs II, examineras i enlighet med för kursen gällande kursplan,
Delkurs 3. Examensarbete, examineras genom: ventilationsseminarium inklusive
opponering på annans examensarbete.
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Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För godkänt betyg på kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga delkurser. För
väl godkänt betyg krävs Väl godkänd på examensarbetet.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänd Spanska: kandidatkurs (SPAK01), Spanska III
(ÄSPA51), Spanska: fördjupningskurs (SPAA03) eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtal för kurser 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
3. Kursen riktar sig både till studerande med en mer direkt inriktning mot läraryrket
och studerande med andra inriktningar.
4. Delkursernas namn på engelska:
1. Elective Course I in Spanish Linguistics,
2. Elective Course II in Spanish Linguistics,
3. Linguistic Essay.
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Prov/moment för kursen SPAM07, Spanska: Påbyggnadskurs med
språkvetenskaplig inriktning
Gäller från H18
1801 Valbar kurs I, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Valbar kurs II, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1803 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från V15
1501 Valbar kurs I, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1502 Valbar kurs II, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1503 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

