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Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2020-05-20 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur och estetik 2020-06-03.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen, Engelska 6.
Kursens uppläggning
Provkod
1300

Benämning
Individuell litteraturkurs

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen är en fördjupning inom ett valbart tema. Studenten ska i samråd med en lärare, verksam inom ämnet
och anställd vid institutionen, välja tema och litteratur till detta som läses och tenteras. Temat kan således
variera. Litteratururvalet kan inte innehålla sådant som används som källmaterial i studentens examensarbete.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- Visa väsentligt fördjupade kunskaper inom det valda temat;
- redogöra för och kritiskt förhålla sig till aktuell forskning inom det valda temat;
- på ett självständigt sätt formulera, analysera, integrera och reflektera över olika problemställningar, begrepp
och företeelser inom det valda temat;
- visa fördjupade kunskaper om metoder och teorier som används inom det valda temat.
Undervisning

Ingen undervisning ges.
Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
b) Betygssättning på kursen sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
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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 samtliga moment.
e) 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 en annan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställning om detta ska
göras till institutionsstyrelsen.
f) Komplettering av en skriftlig inlämningsuppgift kan medges om studenten fått betyget Fx och således
ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har
meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd,
smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang – används betyget E. Vid godkänd
komplettering av enklare formaliafel används betygen C-E.
Övergångsbestämmelser

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

Kurslitteratur väljs i samråd med examinerande lärare.
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