INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

GRE211

Grekiska, kurs 1, 15 högskolepoäng

Greek, Course 1, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2011-02-14 och senast
reviderad 2020-06-05 av Institutionen för språk och litteraturer. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs. Fullgjord kurs ingår i magisterexamen eller
masterexamen.
Huvudområde

Fördjupning

Antik grekiska

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

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurser för examen på kandidatnivå,
180 poäng, i ämnet grekiska. För sökande från tidigare utbildningssystem krävs
godkänt resultat på kurser för en filosofie kandidatexamen, 120 poäng, med grekiska
som huvudämne, där godkänt resultat på GR4100, Fördjupningskurs 1 i grekiska,
ingår; eller motsvarande utbildning.
Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• uppvisa goda kunskaper om de kultur- och litteraturhistoriska sammanhang som
dessa och andra texter hör hemma i, inklusive den bysantinska perioden;
• uppvisa översiktliga kunskaper om den grekiska språkutvecklingen från bysantinsk
till modern tid;
• uppvisa kunskaper om vetenskaplig metod inom två centrala områden av den
klassiska filologins forskningsfält;
Färdigheter och förmåga

• uppvisa representativ beläsenhet i den grekiska litteraturens prosaområden från
olika genrer och epoker;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga
aspekter;
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Textstudium av ca 220 sidor prosa från antik, efterantik och bysantinsk tid. Texterna
studeras i (om möjligt) kommenterade utgåvor och analyseras litterärt och historiskt.
- Det grekiska språkets utveckling från bysantinsk till modern tid studeras översiktligt.
- Vetenskaplig litteratur från två av filologins specialområden (t.ex. textkritik,
språkhistoria, paleografi, epigrafik, historia, litteraturhistoria, syntax, retorik, stilistik).
Områdena väljs i samråd med examinator.
Former för undervisning

Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

I vilken grad studenten uppnått kursens mål prövas genom muntliga redovisningar och
skriftliga prov. Textläsningen redovisas kontinuerligt under lektioner och vid muntlig
eller skriftlig tentamen. De övriga momenten redovisas vid skriftlig eller muntlig
tentamen.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
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till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle.
Betyg

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

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultatet från
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt

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