HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

FR2301, Franska: Textkurs, 15,0 högskolepoäng
French: Fiction and Non-fictional Text, 15.0 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2006-11-20 och senast reviderad 2010-12-21.
Den reviderade kursplanen gäller från och med 2011-01-19.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer

2. Inplacering
Kursen hör till avancerad nivå och ges som fristående kurs. Fullgjord kurs kan ingå i magisterexamen eller
masterexamen men är inte obligatorisk.
Huvudområde
Franska

Fördjupning
A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen samt godkänt resultat på en Fördjupningskurs i franska på 30
högskolepoäng (FR1300 eller FR1301; eller FR4200 enligt tidigare examensordning), eller motsvarande.

4. Innehåll
Kursen består av en läskurs omfattande ca 2500 sidor fransk text. Företrädesvis bör den utgöras av
representativa skönlitterära verk från 1800-talet och framåt, men efter överenskommelse med examinator kan
cirka hälften av textmängden få bytas ut mot äldre texter eller mot sakprosa och facktext, om detta motiveras
av inriktningen hos det självständiga arbetet.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga
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- läsa praktiskt taget allt skrivet språk på franska utan ansträngning, även abstrakta texter som är strukturellt
och språkligt komplicerade (t.ex. manualer, fackartiklar eller litterära verk)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- söka och självständigt värdera kunskap på vetenskaplig nivå.

6. Litteratur
Se bilaga.

7. Former för bedömning
I vilken grad studenten uppnått kursens mål examineras skriftligt och muntligt.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 50 % av kursens poängantal.

9. Kursvärdering
Institutionen ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas.
Kursvärderingen ligger till grund för kursens fortsatta utformning. Resultatet av kursvärderingen och
eventuella förändringar i kursens upplägg föranledda av kursvärderingen förmedlas både till de studenter som
genomförde kursvärderingen och till andra genom digital publicering.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: franska och svenska.
Likabehandlingsaspekter ska beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Därutöver ska
kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra kring och problematisera ekologiskt och socialt hållbar
utveckling.
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Litteraturlista
Denna litteraturlista är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för språk och litteraturer
2011-01-18 att gälla fr.o.m. vårterminen 2011.

Obligatorisk kurslitteratur
Kurslitteratur väljs individuellt i samråd med handledare och examinator med utgångspunkt i valt
ämnesområde.

