
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  RYS A31 
2. Kursens namn Ryska, fördjupningskurs 
3. Nivå G 
4. Högskolepoäng 30 
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora 

och teologi 2007-06-18 
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
 

2. Ämne, om tillämpligt Ryska 
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en 
generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 
Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss 
yrkesexamen. 

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på ryska och svenska. Lektioner i muntlig 
färdighet bedrivs enbart på ryska. 

 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • kunna redogöra för och resonera kring rysk grammatik 

med hjälp av lämplig terminologi 
• förstå och redogöra för innehållet i avancerad rysk text 
• förstå en rysk talare utan att denne anpassar sitt språk 

till en utländsk lyssnare 
• kunna redogöra för grundläggande kunskaper inom 

valt profilområde 
2. Färdighet och förmåga • kunna tillämpa sina kunskaper i textanalys och rysk 

grammatik för att skriva texter med höga krav på 
precision och exakthet 

• kunna översätta standardtexter från ryska och till 
svenska och från svenska till ryska 

• kunna använda ett rikt, varierat och situationsanpassat 
språk i både tal och skrift 

• kunna identifiera informationskällor och formulera 
sökstrategier samt diskutera begrepp, resultat och 
tendenser inom valt profilområde 

• inom det valda vetenskapliga profilområdet – 
kulturhistoria, litteraturhistoria eller språkvetenskap – 
utföra och rapportera en enklare vetenskaplig uppgift 

• kunna förhålla sig kritiskt till och värdera olika typer 
av information inom valt vetenskapligt profilområde. 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

 

 



 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Kursen ger avancerad språkfärdighetsträning. Genom val av 
specialiseringskurs väljer studenten inriktning på sina studier i 
ryska: kulturhistorisk, litterär eller språkvetenskaplig. Inom 
ramen för delkursen ges övning i uppsatsskrivning, som 
förbereder studenten inför kandidatuppsatsen. Specialiserings-
kursen innehåller också ett textpensum som läses på ryska. 
 
Kursen består av följande delkurser: 
1. Specialiseringskurs, 15 högskolepoäng. 
    Valbara delkurser: Rysk kulturhistoria, Rysk 

litteraturhistoria, Rysk språkvetenskap.  
2. Språkfärdighet, 15 högskolepoäng 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisning sker i form av övningar, lektioner, föreläsningar, 
och seminarier varav vissa kan vara obligatoriska och 
examinerande. 

2. Examinationsformer Följande examinationsformer kan förekomma: muntlig 
och/eller skriftlig tentamen, fortlöpande examination inom 
ramen för undervisningen, skriftliga uppgifter, uppsats och 
obligatoriska examinerande seminarier. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd 

eller väl godkänd. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget 
godkänd på samtliga delkurser. För betyget väl godkänd på 
hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst 20 av kursens 
30 högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande 
högskolepoäng. 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 
ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till 
ämneskoordinator senast 3 veckor efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs RYS A21 eller motsvarande 
kunskaper. 

 



 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.  
 
 
9. Övrigt 
1. Kursen ersätter RYS 053. 
2. Studenter som ämnar läsa RYS K01, Ryska, kandidatkurs, och vill välja 

specialiseringskurs i litteraturvetenskap samt skriva examensuppsats med denna 
inriktning rekommenderas att välja delkursen ”Rysk litteraturhistoria” som 
specialiseringskurs. På samma sätt rekommenderas studenter som ämnar välja 
kulturhistorisk resp. språkvetenskaplig inriktning på kandidatkursen att välja 
motsvarande inriktning på fördjupningskursens specialiseringskurs. 

3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs får 
endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt 
anmälnings- och informationsmaterial. 

 


