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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-08-20.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-26.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap (inklusive självständigt arbete om minst 15
högskolepoäng) eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
MEPR

Benämning
Metodprojekt

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Metodprojektkursen bygger på de studerandes erfarenheter av metodtillämpningar från kursen Metodologi
och forskningsmetodik samt från den tidigare grundutbildningen. Det innebär att undervisning och övningar
delvis individualiseras med varierande fokus på kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Kursen innehåller
metodövningar i form av begränsade pilotstudier utifrån frågeställningar studenterna själva formulerar, och
sätter kombinationer av metoder i centrum. Det övergripande syftet är att ge ökade färdigheter inom minst två
olika metoder med relevans för medievetenskapen.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten
- fördjupad kunskap om centrala metodologiska frågeställningar inom medie- och
kommunikationsvetenskap,
- förmåga att tillämpa minst två skilda metoder i medievetenskapliga undersökningar,
- förmåga att förhålla sig kritiskt till dessa, och andra, metoder samt till sina egna undersökningsresultat.
Undervisning

Undervisning sker i form av handledning, övningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk.
Inlämningsuppgifter och opponering på annan students projektrapport utgör obligatoriska uppgifter.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en projektrapport och en skriftlig inlämningsuppgift. För mer detaljerad
information hänvisas till kursbeskrivningen.
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b. Betygssättningen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på projektrapporten och skriftlig inlämningsuppgift,
samt genomförda obligatoriska uppgifter och fullgjord närvaro om 100%. Principerna för sammanvägning av
de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. Om särskilda skäl föreligger kan
examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.
Studenten kan då åläggas att göra en av examinator bestämd skriftlig kompenserande uppgift.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett
examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som
fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx
eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Komplettering kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt, det vill säga fått betyget Fx.
Uppgiften ska lämnas in inom två veckor efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid
godkänd komplettering används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande
kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte medtas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd
kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med kursen. Kursen överlappar med kursen MK7004 i sin
helhet kan därför inte tas med i samma examen.
Övrigt

Kursen hade tidigare kurskoden MK7004.
Kurslitteratur

Kurslitteraturlista publiceras på institutionens hemsida senast en månad innan kursstart.
www.ims.su.se

Sidan 2/2

