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Kursens upplägg  

Kursen består av tre delkurser som läses parallellt dvs. under samma lektion har du 

möjlighet till en grammatisk föreläsning, text och kultur. Du ser hur de är planerade 

direkt i schemat till ITAD02 som finns på kurshemsidan som pdf-fil. 

1. Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7 hp. Lärare: maria Antonietta Di Bello 

2. Text, 4 hp. Lärare: Maria Antonietta Di Bello 

3. Kultur och muntlig språkfärdighet, 4 hp. Lärare: Maria Antonietta Di Bello 

 

I kursen ingår: 

- självstudier (här har du användning av Live@lund, undervisningsplattformen)  

- lektioner i Zoom (här träffar du dina lärare och dina kursare, enligt schema)  

- inlämningsuppgifter, presentationer och övningar. 

 

Zoom 

All undervisning sker via e-mötesrum i Zoom. Länk till e-mötesrummet kommer att finnas på 

Live@Lund innan terminsstart, men redan nu kan du få den första länken till den 3/09 som 

är följande: Join URL: https://lu-se.zoom.us/j/699795315 

 

OBS! Att det kommer att vara olika länkar för själva uppkopplingen under våra 

lektioner. En komplett lista hittar du på live@lund i kategori ”Zoom-uppkoppling”. 

 

Examination 

Tentamina sker skriftligt för delkurs 1 och 2 och muntligt för delkurs 3. 

Alla prov äger rum på Språk- och Litteraturcentrum vid Lunds universitet dock den 

muntliga delen kan göras även via Zoom om det föredras. 

 

Anmälan till omtentamen 

Skriftligt prov (delkurs 1 och 2): ingen anmälan krävs till ordinarie tentamen, endast till 

omtentamen. Man anmäler sig till omtentamen via Studentportalen. Info om hur man 

anmäler sig hittar du på: http://www.sol.lu.se/utbildning/tentamina/ 

 

Muntligt prov (delkurs 3): man anmäler sig direkt till läraren. 

 

 

KOMPENDIET (kurslitteratur för delkurs 1) 

Kompendiet kostar 200 kr; till det kommer porto på 90 kr. Totalbeloppet, 290 kr, sätts in på 

bankgirokonto 5051-4728. På informationsraden skrivs ”500100 komp[endier] samt ditt 

namn och eventuellt kurskod. (Om platsen är trång så är 500100 + ditt namn viktigast att få 

med.) 

 

https://lu-se.zoom.us/j/699795315
http://www.sol.lu.se/utbildning/tentamina/
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Maila även reception@sol.lu.se när du satt in beloppet – och om möjligt, bifoga gärna din 

bankkvittens, det snabbar på ärendet! – så skickas kompendiet till den adress du anger. (Om 

du bifogar din bankkvittens till oss så skickar vi kompendiet direkt, med A-post. Har du inte 

möjlighet att maila bankkvittensen så skickas kompendiet med A-post när din insättning 

visat sig på universitets konto, vilket kan ta några dagar.) 

Kontakt 

Du kan alltid kontakta dina lärare om du har frågor som rör själva kursens innehåll, 

men se först till att ha läst igenom den info om kursen och dina studier generellt som 

står på kursens hemsida och på Live@lund.  

 

För allmänna frågor om kursen och för frågor om delkurs 1-2-3 kontakta Maria 

Antonietta Di Bello: maria_antonietta.di_bello@rom.lu.se   

  

  

 

Välkommen och lycka till med dina studier i italienska! 

 

 

 

Maria Antonietta Di Bello 

Kursansvarig ITAD02, HT2019 
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