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Beslut

Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-10-29.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Minst 45 hp på avancerad nivå inom Magister-/Masterprogram i etnologi varav minst 22,5 hp inom
huvudområdet etnologi, eller minst 30 hp på avancerad nivå inom Masterprogram i estetiska vetenskaper
varav minst 15 hp inom huvudområdet etnologi. Engelska 6 och Svenska 3.
Kursens uppläggning
Provkod
1000

Benämning
Examensarbete

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Kursen fördjupar insikter och färdigheter i den etnologiska forskningsprocessen samt bidrar till studentens
kunskapsutveckling genom att studenten kritiskt, självständigt och kreativt identifierar och formulerar
problemställningar samt planerar och med adekvata metoder genomför en kvalificerad forskningsuppgift
inom givna tidsramar.
Kursen ägnas i sin helhet åt självständigt arbete med en etnologisk forskningsuppgift som ska redovisas i
form av ett examensarbete. Examensarbetets ämne och inriktning bestäms i samråd med handledare. Den
slutliga versionen av examensarbetet ska framläggas för granskning vid ett offentligt seminarium.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten ha visat sin förmåga att
- kritiskt, självständigt, kreativt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom huvudområdet för utbildningen
- muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa samt utvärdera sitt eget arbete
- beakta och reflektera över gällande forskningsetiska normer
- samt i övrigt visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
Undervisning

Undervisningen består huvudsakligen av handledning (enskilt och/eller i grupp) samt seminarier. Försvar av
det egna examensarbetet samt opposition av annan students examensarbete är obligatoriskt. Studenten
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förväntas dessutom delta vid högre seminariet i etnologi.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete.
b. Betygssättning 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 godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på examensarbetet samt genomförd
opposition och försvar av det egna examensarbetet.
e. Vid underkännande på ett prov gäller att studerande som fått betyget Fx eller F erbjuds ytterligare ett
examinationstillfälle under aktuell termin. Efter det aktuella kurstillfället erbjuds minst ett
examinationstillfälle per termin.
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 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 av examensarbete kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Komplettering ska inlämnas inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid
godkänd komplettering används betygen A-E. Vid godkänd komplettering som inkommer senare än inom en
vecka används betygen C-E.
g. Student som påbörjar det självständiga arbetet (examensarbetet) har rätt till sammanlagt minst 30 timmar
handledartid. Hälften av detta bör vara kontakttid. Handledning kan ges både individuellt och i grupp.
h. Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: genomförande
av undersökningen, kunskap om den teoretiska bakgrunden, tolkning och analys av resultaten, självständighet
samt förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet.
i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, ska
göras hos studierektor. 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 har inte rätt
till mer handledartid. Dock har studenten alltid rätt att få sitt examensarbete bedömt vid efterföljande
examinationstillfälle. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat
examensarbete, går miste om möjligheten att få det färdiga arbetet bedömt för annan betygsgrad än högst C.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Övrigt

Kursen ersätter kurserna ETA920 Etnologi - masterkurs, 30 hp och ETA921 Etnologi - masterkurs, 30 hp.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen väljs i samråd med handledaren.

Sidan 2/2

