Kursplan
KI1040 Kinesiska: grundläggande övningar I
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Chinese Basic Training I
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
·
·
·
·

läsa och använda omkring 600 vanliga kinesiska skrivtecken
behärska omkring 800 vanliga kinesiska ord (teckenkombinationer)
uttrycka enklare idéer genom att använda skriven och talad kinesiska
använda kinesiska i enkla konversationer om vardagslivet och studierna.

Innehåll
Kursen är i första hand avsedd att erbjuda nybörjare relativt omfattande språkträning i
egen takt. Detta inkluderar att lyssna, läsa, skriva och göra övningar som vidgar
ordförrådet. Handledning och tillfällen att ställa frågor ges under hela kursen.

Examinationsformer
Kursen examineras fortlöpande genom övningar/hemuppgifter, delprov och avslutande
prov.

Arbetsformer
Kinesiska används som undervisningsspråk, med engelska eller svenska som
stödspråk. Framsteg mäts i form av aktiviteter online och korta delprov.

Betyg
Som betygsskala används U - VG.

Förkunskapskrav
*) 1 Credit = 1 ECTS

Områdesbehörighet 2/A2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på
Moderna språk - aktuellt språk steg 3, eller motsvarande kunskaper Dispens beviljas
från kravet på svenska för Grundläggande behörighet.

Ämnestillhörighet:

Kinesiska
Ämnesgrupp:

Kinesiska
Utbildningsområde:

Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):

1. Kinesiska
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:

1. G1N
Fastställd:

Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-01-15
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-15
Reviderad:

Reviderad 2013-11-04
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-11-04

Course Syllabus
KI1040 Chinese Basic Training I
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Learning Outcomes
On completion of the course, students should be able to:
·
·
·
·

read and use around 600 common Chinese characters
master around 800 common Chinese words (character-compounds)
express simple ideas using Chinese in speech and writing
use Chinese in simple conversations about daily life and study.

Course Content
This course is primarily designed to provide plenty of self-paced language training to
beginner students, which includes listening, reading, writing and vocabulary exercises.
Supervision and consultation is provided throughout the course.

Assessment
Continous assessment through exercises/assignments, quizzes and final exams.

Forms of Study
Chinese is used as the language of tuition, with English or Swedish as support
languages. Students’ progress will be evaluated in the form of online activities and short
quizzes.

Grades
The Swedish grades U - VG.

Prerequisites
General entrance requirements (including English B/English 6 at Swedish upper
secondary school) or equivalent knowledge. No knowledge of Swedish is required.

*) 1 Credit = 1 ECTS

Subject:

Chinese
Group of Subjects:

Chinese
Disciplinary Domain:

Humanities, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:

1. Chinese
Progression Indicator within (each) main field of study:

1. G1N
Approved:

Approved by the Department of School of Humanities and Media Studies, 15 January
2013
This syllabus comes into force 15 January 2013

Revised:

Revised, 4 November 2013
Revision is valid from 4 November 2013
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Litteratur/Literature
Litteraturlistan publiceras separat i kursens kursrum i Fronter. /
The Literature list is published separately in the course room in Fronter.

