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Beslut

Denna kursplan har fastställts av Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen med minst 90 hp i samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, samt minst 60 hp
på avancerad nivå.
Kursens uppläggning
Provkod
1100

Benämning
Examensarbete för masterexamen i kriminologi

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Syftet med examensarbetet är att självständigt, med stöd av handledning, utföra ett forskningsarbete som
redovisas i en vetenskaplig uppsats. I uppsatsen ska studenten visa fördjupade kunskaper i kriminologisk
teori, metod och analys.
Kursen omfattar flera delar: att författa ett eget examensarbete, att presentera och försvara examensarbetet på
slutseminarium, att kommentera på annan students examensarbete samt att aktivt delta på övriga
slutseminarier på kursen.
Förväntade studieresultat

Lärandemål
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
•självständigt formulera en kriminologisk relevant problemformulering
•självständigt genomföra en vetenskaplig kriminologisk undersökning med högt ställda krav på teoretisk
och metodologisk noggrannhet, fördjupad analysförmåga, stringent forskningsanknytning och god språklig
framställning och formalia
•föra en reflexiv argumentation med högt ställda krav på förmågan att diskutera den genomförda analysen
och problemen med det egna angreppssättet
•visa en tydlig forskningsetisk medvetenhet genom hela uppsatsarbetet
•presentera den vetenskapliga undersökning muntligt och kunna argumentera för dess giltighet
•analysera, diskutera och konstruktivt kritisera andras vetenskapliga undersökningar, såväl muntligt som
skriftligt
Kurskrav
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Kurskraven innebär att studenten ska:
1.författa ett examensarbete och lämna in detta vid angiven deadline
2.muntligt diskutera sitt examensarbete på slutseminarium
3.agera kommentator på annans examensarbete
4.aktivt delta på övriga slutseminarier
Undervisning

Undervisningen på kursen sker huvudsakligen genom handledning. Student som påbörjat examensarbetet har
rätt till sammanlagt 27 timmars handledning. Dessa timmar inkluderar både möten mellan handledare och
student, och handledarens tid för läsning av manus. Det är handledaren som bedömer när examensarbetet är
färdigt och uppnår tillräcklig kvalitet för att läggas fram på slutseminarium. Student som under det aktuella
kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt till mer handledartid, om inte
annan överenskommelse gjorts med handledaren. Studenten har dock alltid rätt att få sitt examensarbete
bedömt vid efterföljande examinationstillfällen. Vid särskilda omständigheter har studenten rätt att byta
handledare. Begäran om detta, med motivering, ska ställas till studierektor för avancerad nivå.
Kunskapskontroll och examination

Kursen omfattar ett skriftligt prov i form av ett självständigt författat vetenskapligt examensarbete. Ett
examensarbete 30 hp på avancerad nivå omfattar högst 15 000 ord, exklusive försättsblad,
innehållsförteckning, litteraturlista och bilagor. I examinationen ingår även att opponera på någon annans
examensarbete.
a) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
b) Bedömningsgrunder:
För att examinationsuppgiften ska godkännas krävs att:
* den är kriminologiskt relevant
* syfte, empiri, analys och slutsatser följer en vetenskapsteoretisk linje
* det finns en balans mellan examensarbetets olika delar
* etiska aspekter diskuteras
* den är skriven med ett korrekt språk och att text och litteraturlista följer formalia
* referenser anges på ett korrekt sätt och på alla ställen där så behövs
* den har tydliga rubriker, sidnumrering och konsekvent och tydlig layout
För att uppnå betyget D (på en bedömningsgrund) krävs att alla kriterier för E är uppfyllda och att några
kriterier, men inte alla, för C är uppfyllda. Motsvarande gäller för B, där alla delar för C och några för A
måste vara uppfyllda.
c) Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d) För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment.
e) Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för att få högre betyg.
Studerande vars examensarbete behandlats vid ett slutseminarium och fått betyget F eller Fx får en möjlighet
att göra ändringar inom en tidsram som fastställs av examinator. Om examensarbetet trots gjorda ändringar
inte når godkäntnivån krävs ny seminariebehandling vid nästkommande examinationstillfälle. Det är då
examinator som fattar beslut om examensarbetet får seminariebehandlas eller ej. Studerande som fått betyget
Fx och F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att
bestämma betyget på provet. Framställan härom ska göras till studierektor för avancerad nivå.
Övergångsbestämmelser

I det fallet att kursen inte längre ges, eller att kursinnehållet har ändrats på väsentliga punkter gäller följande:
under en treterminsperiod har studenten rätt att en gång per termin examineras enligt denna kursplan.
Kurslitteratur
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