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Studieplan 2009/2010

Spansk - del 1 (Oppstart februar '07)

Spansk del 1 har som hovedmål å gi studenter uten spesielle forkunnskaper en solid
innføring i spansk, slik at de etter endt kurs er i stand til å kommunisere i en spansktalende
kontekst. Studentene skal kunne håndtere dagligdagse sosiale situasjoner og ha et ordforråd
som er tilstrekkelig for å kunne uttrykke seg i lengre sammenhengende setninger.

De skal kunne fortelle og beskrive både i nåtid, fortid og fremtid, samt opparbeide seg
nødvendig kjennskap til spansk grammatikk. Studentene skal bli i stand til å kunne forstå
autentisk talt spansk og bruke språket funksjonelt i varierte muntlige og skriftlige
situasjoner.

Spansk kultur og historie vil også være tema på dette kurset. Parallelt med utvikling av
språklig kompetanse vil studentene gjennom kurset bli utfordret på problemstillinger hentet
fra egen hverdag/yrke. Evnen til interkulturell kommunikasjon skal oppøves.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til ca. 60 timer fordelt på 12 undervisningsdaer i løpet av kurset, ca en dag hver 2. uke
(torsdag). Samlingene finner sted på HiL. Fokuset i disse samlingene vil være utvikle studentenes lytte-
og snakkeferdigheter i spansk, med tydelig definerte oppgaver og rammer. Det forventes i tillegg at
studentene legger ned betydelig egenaktivitet mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og
oppgaveløsning (individuelt og i gruppe). Et nettbasert læringsmiljø vil bli benyttet som læringsstøtte,
og det forventes at studentene har tilgang på PC og internettforbindelse enten hjemme eller på jobb.
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Eksamen

Studiet avsluttes med en kombinert skriftlig og muntlig individuell eksamen.Utgangspunkt for eksamen
vil være studiets pensum. Det benyttes bokstavkarakterer fra A - F ved evaluering. (Hver del teller 50
prosent av karakteren. Begge deler må bestås for å få sluttkarakter)

Utenlandsopphold

Det legges opp til et valgfritt studieopphold i Spania av 2 ukers varighet. Studentene innkvarteres hos
spanske vertsfamilier og deltar på tilrettelagte kursopplegg på dagtid ved universitetet i Granada. De
totale kostnadene til et slikt utenlandsopphold vil dreie seg om ca. 10.000 kroner og dekkes ikke av
studieavgiften. Et slikt program ble gjennomført våren 2006 og bidro sterkt til å heve studentenes
faglige nivå.

Studiekostnader

Spansk del 1 er finansiert ved studieavgift og koster kr. 13 000,-. I tillegg til studieavgiften kommer
semesteravgift, kopinoravgift og IKT-avgift på ca. kr. 500,- per semester. Utgifter knyttet til litteratur,
studiemateriell, reise og opphold i forbindelse med samlingene og utenlandsopphold kommer også i
tillegg. 

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

Et semester

Grad/ kompetanse

Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak

Kull
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2007/2008

Godkjenningsdato

11.12.2006
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Emneoversikt


