Secretaria d’Estudiants i Docència
Facultat de Filosofia

ACTIVITAT INSTITUCIONAL
SUSCEPTIBLE DE SER RECONEGUDA COM A CRÈDITS OPTATIUS DEL
GRAU DE FILOSOFIA

FITXA DE L’ACTIVITAT- 2on semestre 2021-2022
DENOMINACIÓ

Curs d’iniciació a la lectura de textos filosòfics en alemany

PROMOGUDA PER

An-Magritt Ahn

PERSONA RESPONSABLE

Laura Llevadot

INFORMACIÓ

TELÈFON

HORES D’ACTIVITATS PRESENCIALS

22,5

DATES D’IMPARTICIÓ

1

671 57 54 22

CORREU ELECTRÒNIC

HORES DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT

25

amahn@ub.edu

Crèdits ECTS

Sessions setmanals (15 sessions de 1,5h: els divendres de 12 a
13,30h de l’11 de febrer al 10 de juny de 2022).

Preu

90€

PROGRAMA
El Curs d’iniciació a la lectura de textos filosòfics en alemany pretén oferir als estudiants les eines bàsiques per a accedir a
la comprensió de textos de filosofia escrits en alemany. Està destinat a estudiants de Màster i Doctorat sense o amb pocs
coneixements de l’idioma.
L’activitat consisteix en la lectura dirigida d’una selecció de textos a través de la qual els alumnes seran introduïts
progressivament als conceptes i l’estructura bàsics de la llengua i específicament en el seu ús a la filosofia. L’objectiu del
curs és el desenvolupament d’una competència lectora, és a dir, no es treballaran les altres competències com ara les
capacitats comunicatives. El curs està orientat a promoure un multilingüisme receptiu en l’àmbit acadèmic de les humanitats
i pretén preparar els estudiants perquè esdevinguin autònoms en el desxiframent/ la lectura de textos més enllà del curs.
Com a base orientativa es seguirà el mètode proposat per les autores Marie-Luise Brandi i Barbara Momenteau
complementat amb altres textos i elements que poden fonamentar els coneixements. La selecció dels textos no pretén
abastar cap representativitat temàtica, sinó que està basada a introduir progressivament el vocabulari específic de la
filosofia. La successió es regeix per la complexitat dels textos proposats.
El curs tindrà dues parts, cada una de les quals consisteix en 15 sessions de 1,5h i es desenvoluparà durant un semestre.
La llengua de docència serà el castellà.
PROFESSORAT

An-Magritt Ahn

TIPUS D’AVALUACIÓ 2

Assistència i aprofitament de la lectura en comú

OBSERVACIONS 3

1
2
3

Places no limitades; el curs s’ofereix a partir de 3 alumnes matriculats

Inici de l'activitat entre el 12 de setembre de 2021 i el 12 de febrer de 2022, ambdós inclosos
Aprofitament o Assistència i Aprofitament
Expliqueu en què consisteix l’avaluació

