Kursplan
för kurs på grundnivå
Japanska - kandidatkurs
Japanese - Bachelor's Thesis

30.0 Högskolepoäng
30.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

JKA662
VT 2020
2018-09-12
2019-09-11
Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier

Huvudområde:
Fördjupning:

Asiens språk och kulturer
G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen

Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-04-25 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2019-09-11.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs godkänd Japanska V, GN, 30 hp, samt breddningskurser omfattande 22,5
högskolepoäng.
Kursens uppläggning
Provkod
DK61
DK62

Benämning
Akademiskt skrivande II
Kandidatuppsats

Högskolepoäng
15
15

Kursens innehåll

Kursen behandlar de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats, samt vidareutvecklar
förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.
Kursen består av följande delar:
Akademiskt skrivande II, 15 hp
Kandidatuppsats, 15 hp
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- söka, samla samt värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet
för utbildningen
- självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området
samt genomföra ett examensarbete inom den givna tidsramen
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat
- beakta gällande forskningsetiska normer
Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning.
Närvaro på all undervisning är obligatorisk.
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Kurskrav, Akademiskt skrivande II: 2-3 inlämningsuppgifter.
Kurskrav, Kandidatuppsats: skriftliga inlämningar inför uppsatsseminarier
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursdelen Akademiskt skrivande II examineras genom 1-2 muntliga presentationer.
Kursdelen Kandidatuppsats examineras genom ett skriftligt examensarbete samt samt en muntlig redovisning
i form av en ventilering av det skriftliga examensarbetet.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examensuppgifter framgår av betygskriterierna.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b. Betygssättning 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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om 80%.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
Del av kurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds
minst ett examinationstillfälle.
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.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg på kandidatuppsatsen kan medges om studenten ligger
nära gränsen för godkänt. Kompletteringen ska vara inlämnad inom en månad efter att kompletteringsbehov
har meddelats av examinator.
g. Student som påbörjar arbetet med examensarbetet har rätt till sammanlagt minst tre timmars individuell
handledartid.
h. Vid betygssättning av examensarbetet används följande bedömningsgrunder: förståelse av den förelagda
uppgiften, genomförandet av undersökningen eller den teoretiska uppgiften, kunskap om den teoretiska
bakgrunden, tolkning och analys av resultaten, självständighet, förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för
arbetet, samt examinationerna angivna ovan vid a.
i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om sådant byte, med motivering, ska
alltid göras hos kursansvarig.
j. Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete, kan ansöka
om förlängd handledartid hos institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

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

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.su.se/asia. Litteratur för
examensarbete väljs i samråd med handledare. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före
kursstart.
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