INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH
VETENSKAPSTEORI

AMP011

Grekiska för filosofer, 10 högskolepoäng

Greek for Philosophers, 10 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2018-05-29 att gälla från och med 2018-06-10, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Inplacering

Kursen kan ingå i följande program: 1) Antik och medeltida filosofi och klassisk
filologi, masterprogram (H2AMP)
Huvudområde

Fördjupning

Antik och medeltida filosofi och klassisk
filologi

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

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i filosofi, grekiska, latin, Liberal Arts eller motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• visa grundläggande kunskaper om den antika grekiskans grammatiska struktur och
ordförråd,
• visa grundläggande förståelse av de historiska omständigheterna kring traderingen
av antika och medeltida texter samt av textkritikens art och syfte,
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Färdigheter och förmåga

• hjälpligt läsa och analysera enklare antika och medeltida filosofiska texter på
grekiska,
• hitta i och effektivt bruka de viktigaste hjälpmedlen till studiet av antik
grekiska (grammatikor, lexika, onlineresurser),
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper och färdigheter i
läsningen och tolkningen av antika och medeltida filosofiska texter på grekiska.
Innehåll

Med utgångspunkt i en kursbok samt ett litet urval grekiska filosofiska texter i kritiska
editioner introduceras de studenter som kommer till programmet med en
kandidatexamen i filosofi, latin eller motsvarande, och som saknar förkunskaper i
grekiska, i grekiskans formlära, syntax och grundläggande vokabulär samt i den
filologiska metodologins elementa.

Former för undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner eller (beroende på antal studenter) enskild
handledning.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat kursen ges möjlighet att anonymt framföra
erfarenheter av och synpunkter på denna i en kursvärdering. En sammanställning av
kursvärderingen och kursansvarig lärares reflektion tillgängliggörs för studenterna inom
rimlig tid efter kursslut. Nästa gång kursen ges presenteras sammanställningen och
eventuella genomförda åtgärder.
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