Humanistiska och teologiska fakulteterna

HGJAP, Kandidatprogram i japanska, 180 högskolepoäng
Bachelor Programme in Japanese, 180 credits
Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
grundnivå / First cycle degree programme not requiring previous university study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-01-24 med ikraftträdande 2011-0124, att gälla från och med höstterminen 2011.

Programbeskrivning
Kandidatprogrammet i japanska omfattar 180 högskolepoäng varav 120 hp i japanska
inklusive en språkvetenskaplig examensuppsats på 15 hp. Därutöver ska studenten
läsa 15 hp i Japans historia, 15 hp i Kinas historia/Sydöstasiens historia samt ett valfritt
ämne om 30 hp. Utbildningens mål är att ge goda kunskaper i det japanska språket,
en inblick i Östasiens historia och tankevärld samt kunskaper om det nutida
samhällets politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden. Det är också en god
utgångspunkt för den som vill vidga och fördjupa sina kunskaper i humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnen till att omfatta också främmande språk och kulturer.
Utbildningen kan också med fördel kombineras med annan högskoleutbildning av
betydelse för verksamhet i eller med Japan och övriga Öst- och Sydöstasien, t.ex.
teknik och ekonomi.

Mål
Efter avslutad examen ska den studerande

Kunskap och förståelse
●

visa fördjupad kunskap och förståelse om det japanska språket inbegripet
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●

●
●

●

kunskap om språkvetenskaplig teori och metod
visa fördjupade insikter i ett ämne inom det egna specialområdet samt vara
orienterad om dess forskningsläge
visa kunskap om de grundläggande dragen i den japanska litteraturhistorien
visa goda kunskaper om teorier och frågeställningar inom forskningen rörande
japansk språkvetenskap
ha grundläggande kunskap om Japans och Kinas politiska, kulturella, sociala och
ekonomiska historia

Färdighet och förmåga
●
●

●

●

●

●

●

●

kunna översätta, diskutera och analysera skönlitterära texter på japanska
kunna utan hinder uttrycka sig i tal och skrift på japanska i olika
kommunikationssituationer
uppvisa färdigheter som motsvarar kraven i standardtestet i japanska JapaneseLanguage Proficiency Test Level 2
kunna läsa grundläggande allmänvetenskapliga såväl som språkvetenskapliga
texter och referensverk på japanska
utifrån de kunskaper som inhämtats kunna reflektera över väsentliga
sammanhang, tillstånd och förändringar i områdets historia
visa förmåga att kunna bedöma frågor som rör Japan i vår tid utifrån ett
historiskt perspektiv
visa förmåga att självständigt kunna utföra informationssökningar, analysera och
kritiskt tolka information i källmaterial samt presentera den på ett för ämnet
vedertaget sätt
visa förmåga att kritiskt och systematiskt kunna strukturera information och
genomföra ett självständigt arbete i form av en språkvetenskaplig uppsats på
svenska eller engelska inom en given tidsram

Värderingsförmåga och förhållningssätt
●

●

●

●

visa förmåga att utifrån ett etiskt, samhälleligt och vetenskapligt perspektiv göra
en grundläggande bedömning av framställningar om Japans historia och ha ett
kritiskt perspektiv på information om aktuella händelser
kunna kritiskt bedöma och ta ställning till vetenskapliga utsagor om det japanska
språket
visa förmåga att bedöma sin kunskapsnivå i förhållande till för utbildningen
relevanta yrkesområden samt det egna behovet av kompetensutveckling.
kunna tillämpa, genus-, etnicitets- och mångfaldsaspekter

Kursuppgifter
Obligatoriska kurser för hela programmet
Japanska: Nybörjarkurs, 30 högskolepoäng
Japanska: Grundkurs, 30 högskolepoäng
Japanska: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Japanska, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Öst- och sydöstasienkunskap: Japans historia, 15 högskolepoäng
Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia, 15 högskolepoäng
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Valbara och valfria kurser:
30 högskolepoäng kan fritt väljas bland universitets kurser
Schematisk bild av programstrukturen:
Termin 1: Japanska: Nybörjarkurs
Termin 2: Japanska: Grundkurs
Termin 3: Japanska: Fortsättningskurs
Termin 4: Japanska, kandidatkurs
Termin 5: Valfritt ämne
Termin 6: Japans historia samt Kinas historia

Examen
Examensbenämningar
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Japanska
Degree of Bachelor of Arts
Major: Japanese

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Urvalsmetod
Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %.
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