
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2006-11-20 och senast reviderad 2011-01-18.

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 endast som fristående kurs.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Magisterexamen i arabiska eller motsvarande examen från annat lärosäte inom

eller utom landet.

 

4. Innehåll
Kursen innehåller en specialisering inom ämnet arabiska i anslutning till vald inriktning för masteruppsats.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

-     uppvisa ökad kunskap om en specialisering inom ämnet arabiska,

Färdighet och förmåga

-     presentera material och resonemang kring specialiseringen på ett klart och språkligt korrekt sätt, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

AR2310, Arabiska, Specialisering, 15,0 högskolepoäng
Arabic, Specialisation, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
Arabiska A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav



-     identifiera och formulera problemställningar inom specialiseringen.

 

6. Litteratur
Se bilaga.

 

7. Former för bedömning
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.  

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

 

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: svenska.

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Därutöver skall

kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra kring och problematisera ekologiskt, ekonomiskt och

socialt hållbar utveckling.
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Humanistiska fakultetsnämnden

AR2310 Arabiska, Specialisering, 15 högskolepoäng

AR2320, Arabic, Specialisation, 15 Higher Education Credits

Avancerad nivå / Second Cycle

Litteraturlista

Denna litteraturlista är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för språk och litteraturer 
2011-01-18 att gälla fr.o.m. vårterminen 2011.

Individuell kurslitteratur

Litteratur väljs självständigt och i samråd med lärare med utgångspunkt i det ämnesområde som valts 
som specialisering.


