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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2019-01-16 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Engelska institutionen 2019-01-25. Kursen är reviderad och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Engelska institutionen 2019-09-05
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska I, 30 hp och Engelska II, 30 hp
Kursens uppläggning
Provkod
SPRÅ
VAL1
VAL2

Benämning
Examensarbete
Valbar språkvetenskaplig fördjupningskurs 1
Valbar språkvetenskaplig fördjupningskurs 2

Högskolepoäng
15
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger studenten fördjupade kunskaper i engelsk språkvetenskap och bygger vidare på de färdigheter
studenten tillägnat sig under kurserna Engelska I och II. Kursen består av följande delar:
Delkurs 1: Valbar språkvetenskaplig fördjupningskurs 1, 7,5 hp:
Inom delkurs 1 väljer studenten en språkvetenskaplig fördjupningskurs. Ett urval av sådana
fördjupningskurser ges varje termin. För information om vilka fördjupningskurser som är valbara under
aktuell termin hänvisas till www.english.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före
kursstart.
Delkurs 2: Valbar språkvetenskaplig fördjupningskurs 2, 7,5 hp:
Inom delkurs 2 väljer studenten en språkvetenskaplig fördjupningskurs. Ett urval av sådana
fördjupningskurser ges varje termin. För information om vilka fördjupningskurser som är valbara under
aktuell termin hänvisas till www.english.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före
kursstart.
Delkurs 3: Examensarbete, 15 hp:
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För delkurs 3 gäller att studenten väljer ett ämne i samråd med handledare och utför en självständig
undersökning av ett begränsat problemområde inom engelsk språkvetenskap. Examensarbetet
redovisas på engelska i en vetenskaplig uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna principer för
forskningsuppgiftens genomförande samt för uppsatsens formella utseende.
Förväntade studieresultat

Delkurs 1 och 2:
För godkänt resultat på delkurs 1 och 2 ska studenten kunna:
-redogöra för innehållet i kurslitteraturen;
-uppvisa förmåga att använda grundläggande teoretiska begrepp, analysmodeller och metoder inom
området;
-tillämpa dessa begrepp på autentiska texter eller annat språkmaterial;
-analysera språkmaterial ur ett för området tillämpligt teoretiskt perspektiv;
-motivera egna analyser skriftligt på ett språkvetenskapligt relevant sätt;
-demonstrera en god förståelse av skriven engelska;
-uttrycka sig på akademisk engelska.
Delkurs 3: För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
-söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i relation till en problemställning inom
huvudområdet för utbildningen;
-självständigt identifiera, formulera och använda tillämpliga metoder för att lösa problem inom området
engelsk språkvetenskap;
-muntligt och skriftligt enligt akademiska konventioner redogöra för och diskutera examensarbetets syfte
och resultat;
-beakta gällande forskningsetiska normer.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier och handledning. Undervisningen sker på engelska. För mer detaljerad
information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före
kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande vis:
Delkurs 1 och 2: Skriftliga och muntliga uppgifter.
Delkurs 3: Delkursen examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet
samt opposition på annan students examensarbete.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
Examinationen sker på engelska.
För mer detaljerad information hänvisas till delkursbeskrivningarna. Delkursbeskrivningarna 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 godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E (eller G när tvågradig betygsskala
tillämpas)på samtliga examinationsuppgifter.
Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms ej. Studenten hänvisas till nästkommande
examinationstillfälle.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
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in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela
kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
Delkurs som tillgodoräknats utesluts ur sammanvägningen för slutbetyg.
e. För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen. Det år som kurstillfälle saknas erbjuds minst
ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget Fx eller F två gånger 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 (eller G när tvågradig betygsskala tillämpas) får inte genomgå förnyad
examination för högre betyg.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
g. Student som påbörjar arbetet med examensarbetet har rätt till sammanlagt minst 15 timmar individuell
handledartid.
h. Vid betygssättning av examensarbetet används följande bedömningsgrunder: förmåga att söka, samla,
värdera och kritiskt tolka relevant information i relation till en problemställning inom
huvudområdet för utbildningen; förmåga att självständigt identifiera, formulera och använda tillämpliga
metoder för att lösa problem inom området engelsk språkvetenskap; förmåga att muntligt och skriftligt enligt
akademiska konventioner redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat; förmåga att beakta
gällande forskningsetiska normer, samt examinationerna angivna vid punkt a. ovan.
i. Byte av handledare kan ske vid särskilda omständigheter. Begäran om ett sådant byte, med motivering, ska
alltid göras hos koordinator för kursen. Byte av examinator kan endast ske när student är underkänd på ett
prov. Se ovan under punkt e. där reglerna för underkännande 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.
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 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 ges fristående men ingår även i Kandiatprogrammet i språk och Kandidatprogrammet i språk- och
översättning.
Kurslitteratur

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