INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

KIEP50

Kinesiska för ekonomer, 30 högskolepoäng

Chinese for Business Studies, 30 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2014-09-11 och
senast reviderad 2019-04-26. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-02,
höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen ingår i Handelshögskolans ekonomprogram med kinesisk inriktning.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Handelshögskolans ekonomprogram (S1HEM)
och 2) Handelshögskolans ekonomprogram (S1EPG)
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• visa kunskaper om kommunikation och affärskultur i Kina;
• visa kunskap om ekonomiska förhållanden och näringsliv i Kina;
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Färdigheter och förmåga

• ha uppnått nivå A2 (Waystage) i läsförståelse, hörförståelse, samtal/muntlig
interaktion och muntlig produktion, men med något lägre krav när det gäller
skriftlig färdighet, enligt Gemensam europeisk referensram för språk;
• tillämpa grundläggande kunskaper i akademiskt skrivande och ett vetenskapligt
förhållningssätt inom ramen för ett projektarbete;
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa förmåga att göra kritiska bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling
utifrån samhälleliga villkor i språkområdet.
Innehåll

Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Intensiv kinesiska för ekonomer, 7,5 hp
Intensive Chinese for Business Studies, 7,5 hecs
Detta moment innebär träning att förstå enkelt tal och elementära texter. Fokus ligger
särskilt på receptiva kompetenser (läs- och hörförståelse) och muntlig kommunikation.
Delkurs 2: Kinesiska i Kina I, 7,5 hp
Chinese in China I, 7,5 hecs
Förutom kunskaper i språket kommer studenterna inom denna delkurs förvärva
kunskap om kultur, historia och samhällsförhållanden.
Delkurs 3: Kinesiska i Kina II, 7,5 hp
Chinese in China II, 7,5 hecs
Under denna kurs ges ytterligare kunskaper i språket och studenterna kommer också få
en vidare inblick i landets kultur, historia och samhällsförhållanden.
Delkurs 4: Projektarbete 7,5 hp
Project work, 7,5 hecs
På denna delkurs skriver studenterna ett mindre projektarbete där något område som
berör Kinas ekonomi och samhälle behandlas. Arbetet ska omfatta 4 000–5 000 ord.
Kursen avslutas med ett ventileringsseminarium där studenterna opponerar på
varandras arbeten.
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Former för undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningsspråk: kinesiska och svenska
Former för bedömning

Huruvida studenten uppnår kursens mål prövas genom kontinuerlig skriftlig och
muntlig examination.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Vid
inlämningsuppgifter kan möjlighet till komplettering komma att erbjudas för att uppnå
betyget godkänt. En sådan komplettering ska då göras inom utsatt tid (vanligtvis fem
arbetsdagar efter att resultatet meddelats), annars rapporteras betyget underkänt.
Student som godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Den
studerande har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att
betygsättas.
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 kursen upphör eller genomgår större förändringar garanteras studenten
tillgång till tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av ett år med
utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 50 % av
kursens totala poängantal.
Kursvärdering

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

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

KIEP50 Kinesiska för ekonomer, 30 högskolepoäng / Chinese for Business Studies, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

