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Förkunskaper
Franska allmän kurs 1–30 hp

Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
l
l

l
l

beskriva EUinstitutionerna och deras verksamhet,
diskutera samband mellan EUinstitutionerna och de nationella (franska och
svenska) institutionernas verksamhet,
beskriva hur EU skildras i litteraturen,
omsätta sina förvärvade kunskaper i författandet av en uppsats.

Innehåll
Genom studiet av fackspråkliga och litterära texter som behandlar dels europeisk politik
och administration och dels Frankrike som nation i Europa, utvecklas den studerandes
förståelse inom området. Kursen består av två delmoment
Skriftliga och muntliga presentationer , 2,5 hp.
Den studerande formulerar presentationer i tal och skrift inom området Europeisk politik
och administration. Närvaro på seminarierna är obligatorisk.
Uppsats 5 hp
Den studerande författar en kortare uppsats vars ämne behandlar Europeisk politik,
administration eller kultur. I uppsatsen görs en jämförande studie mellan förhållanderna i
Sverige och i Frankrike.

Undervisningsformer

och administration. Närvaro på seminarierna är obligatorisk.
Uppsats 5 hp
Den studerande författar en kortare uppsats vars ämne behandlar Europeisk politik,
administration eller kultur. I uppsatsen görs en jämförande studie mellan förhållanderna i
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Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av gruppövningar, lektioner och föreläsningar samt
individuell handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart.
Skriftliga och muntliga presentationer (2,5 hp) examineras genom muntliga och
skriftliga redovisningar under kursens gång. Uppsats (5 hp) examineras genom
författandet av en kortare uppsats som inlämnas vid kursens slut.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till endast
fyra ytterligare tillfällen.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studerande
som genomfört kursen och de studerande som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur:
Europa 2008. EU inför nästa sekel. Europaparlamentets informationskontor i Sverige.
Senaste upplagan. 246 s.
Guide de l’Union européenne. Nathan. Senaste upplagan. 160 s.
Puértolas, Romain.(2013). L'Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé
dans une armoire Ikea. Le Dilettante. ISBN: 9782842637767. 252 s.
Annat material som tillhandahålles av institutionen. 30 s.
Referenslitteratur:
Schlyter, Börje. (1999). Franska facktermer 1. Politik och juridik, ekonomi,
näringsliv, transport, samhälle och miljö, media, data. Dialogos förlag.

