Årsstudium i allmenn litteraturvitenskap
Yrkesmuligheter
Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap er relevant for arbeid innenfor litteratur- og
kulturformidling, bibliotek, forlag, media, reklame, skole og offentlig forvaltning.
Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist
Årsstudiet har oppstart både i høst- og i vårsemesteret, men det er mulig å søke opptak både vårog høstsemesteret. På våren er søknadsfristen 15. april (Samordna opptak) (1. mars for søkere
med realkompetanse), på høsten er søknadsfristen 1. desember (lokalt opptak).
Elektronisk søknad via Samordna opptak. Studiekoden er 186 615.
Antall studieplasser: Åpent
Beskrivelse av studiet
Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap omfatter studier av skjønnlitteratur, litteraturhistorie,
litteraturvitenskapelig teori og metode. Det er en kombinasjon av studier i praktisk tekst- og
tolkningsarbeid og teoretiske studier.
Studiet består av 6 enkeltemner med samlet omfang tilsvarende 60 studiepoeng (stp). Studiet
starter både i høst- og vårsemesteret og går over to semestre.
(høst)

(vår)

ALI-1110
Epikk I
ALI-1111
Epikk II

ALI-1120 Drama

ALI-1130 Lyrikk

HIF-1110 Litteraturvitenskapelig
teori

HIF-1111 Litteraturvitenskapelig
metode

(Med forbehold om endringer.)
Nærmere informasjon om hvert emne (inkludert pensumlister) er å finne i emnekatalogen.
Læringsutbytte:
Etter fullført årsstudium i allmenn litteraturvitenskap skal studentene ha følgende læringsresultat
Kunnskaper og forståelse
Studenten skal:
• ha en generell oversikt over vestens litteraturhistorie fra antikken og til i dag
• ha kjennskap til litteraturens viktigste sjangrer (drama, lyrikk og epos/roman) og deres varianter
• ha grunnleggende kunnskaper om de sentrale problemstillinger, tendenser og perioder i
litteraturteori fra antikken til i dag

Ferdigheter
Studentene skal kunne:
• sette litterære verk i historisk og litteraturhistorisk kontekst på tvers av nasjonalspråkene
• finne bestanddeler og virkemidler i litterære tekster og gi begrunnede tolkninger av litterære
tekster
Kompetanse
Studentene skal:
• ha fått innsikt i kulturhistorie og forskjellige teorier om kulturelle uttrykk
• kunne formidle beskrivelser, analyser og tolkninger på en redelig, tilgjengelig og selvstendig
måte
Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk.
Undervisnings- og eksamensformer
Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og
innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.
Kontinuasjonsbestemmelser:
Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for emner som undervises i
høstsemesteret og 15. august for emner som undervises i vårsemesteret. Kontinuasjonseksamener
arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen. Man kan kontinuere i et emne kun én gang
senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten ta om
igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.
Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved
kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt
emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.
Evaluering av studiet
Alle emner har midtveis evaluering hver gang de tilbys. Alle emner sluttevalueres en gang i løpet
av en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilket program/hvilken
studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal sluttevalueres av studenter og
lærer per år.
Videre studier
Årsstudiet kan bygges ut med et semesters fordypning (2000-nivå) i allmenn litteraturvitenskap.

