Humanistiska och teologiska fakulteterna

UKRA01, Ukrainian for Beginners, 5 högskolepoäng
Ukrainian for Beginners, 5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2022-05-10 att gälla från och med 202205-10, höstterminen 2022.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna förstå och redogöra för innehållet i enkla dialoger och texter på ukrainska,
• kunna redogöra för några grundläggande grammatiska konstruktioner i ukrainska
språket.

Färdighet och förmåga
• kunna använda det ukrainska kyrilliska skriftsystemet,
• kunna förstå och använda några vanligt förekommande fraser och uttryck på
ukrainska så väl muntligt som skriftligt,
• kunna ställa och besvara frågor i vanliga vardagliga situationer,
• kunna uttrycka sig på ukrainska i tal och skrift inom mycket välkända och väl
avgränsade områden.
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera frågor som rör etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald.

Kursens innehåll
Kursen bygger på ett studium av enklare dialoger och texter på ukrainska med
elementär vokabulär och grundläggande grammatik. Särskild vikt läggs vid den
kommunikativa färdigheten. Den studerande övas i muntliga och skriftliga
språkfärdigheter med övningar i hörförståelse, läsning, skrivande och konversation.

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

Kursens examination
Examinationen består av en skriftlig tentamen på Canvas och ett muntligt prov med
stöd av realtidsströmning (ingen inspelning sker).
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Väl godkänd på kursen, krävs betyget Väl godkänd både det skriftliga och
på det muntliga provet.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

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 anmälningsinformationsmaterial.
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Prov/moment för kursen UKRA01, Ukrainian for Beginners
Gäller från H22
2201 Ukrainian for Beginners, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

