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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-10-08.
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. Samt minst 45 hp på
avancerad nivå i medie- och kommunikationsvetenskap, varav 15 hp måste vara metodkurs, och ha avslutat
de obligatoriska kurserna Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, (huvudområde engelska) och
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp, (huvudområde filosofi). Antagen till Masterprogram i medie- och
kommunikationsvetenskap 120hp.
Kursens uppläggning
Provkod
MUPP

Benämning
Examensarbete

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Examensarbetet omfattar 30 hp, och ska vara ett medievetenskapligt arbete av teoretisk och empirisk karaktär
som förbereder för forskarutbildning. Examensarbetet är en vetenskaplig undersökning av en problematik
som är relevant för det medievetenskapliga forskningsfältet. Den representerar ett självständigt teoretiskt och
empiriskt forskningsarbete, utfört under handledning. Arbetet med examensarbetet ska ge medievetenskaplig
forskningskompetens och insikt i medievetenskapliga problemformuleringar och arbetssätt. Examensarbetet
ger övning i att utarbeta ett forskningsprojekt från ursprunglig idé till färdig forskningsrapport i uppsatsform.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att
- kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom medie- och kommunikationsvetenskap samt visa väsentligt fördjupade
kunskaper inom vissa delar av området
- utifrån fördjupad metodkunskap och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete kritiskt,
självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar och planera och med adekvata metoder
genomföra ett kvalificerat examensarbete inom den givna tidsramen
- muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa
- beakta gällande forskningsetiska normer.
Undervisning
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Undervisning sker i form av handledning och obligatoriska seminarier.
För mer detaljerad information se kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition
av annan students examensarbete.
b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad 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 det skriftliga examensarbetet, försvar av det egna
examensarbetet samt opposition av annan students examensarbete samt fullgjord närvaro.
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 på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx
eller F på prov två gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Komplettering kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom två
veckor efter att kompletteringsbehov meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betygen
A-E.
g. Student som påbörjar arbetet med examensarbetet har rätt till sammanlagt minst 6,5 timmar
handledningstid varav 1 timme individuellt. Resterande handledning sker i mindre grupp.
h. Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: förståelse av den
förelagda uppgiften, genomförande av undersökningen, beakta gällande forskningsetiska normer, kunskap om
metoder, teoretisk bakgrund och tidigare forskning inom området, tolkning och analys av resultaten,
självständighet, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet, muntlig och skriftlig presentation av
eget arbete samt muntlig presentation, opposition och värdering av annat motsvarande examensarbete på
seminarium.
i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, ska
alltid göras hos institutionsstyrelsen.
Byte av examinator kan endast ske när student är underkänd på ett prov. Se ovan under e) där reglerna för
detta anges.
j. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete, kan ansöka
om förlängd handledartid hos institutionsstyrelsen. Dock har studenten alltid rätt att få sitt examensarbete
bedömt vid efterföljande examinationstillfälle.
Övergångsbestämmelser

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

Skriftliga examinationsuppgifter ska författas och kunna presenteras elektroniskt. Eventuellt fusk, såsom
plagiat, behandlas efter anmälan från prefekt eller studierektor av universitetets Disciplinnämnd.
Kurslitteratur

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