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Filmvetenskap
A2E - Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Beslut

Utbildningsplanen för International Master's Programme in Cinema Studies är inrättad av Humanistiska
fakultetsnämnden, senast ändrad av institutionsstyrelsen vid Filmvetenskapliga institutionen 2010-05-26, att
gälla fr. o. m. 2010-08-30.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen i filmvetenskap eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
FV03

Benämning
Examensarbete

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Studenten författar ett examensarbete (50-70 sidor) inom ett med handledare överenskommet ämnesområde.
Examensarbetet ventileras på seminarium.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten ha visat sin förmåga att:
1. kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer inom det filmvetenskapliga ämnesområdet samt visa väsentligt fördjupade
kunskaper inom vissa delar av området;
2. 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;
i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för Efter avslutad
kurs skall studenten ha visat sin förmåga att:
3. i såväl nationella som internationella sammanhanga muntligt och skriftligt klart redogöra för diskutera sina
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa;
4. beakta gällande forskningsetiska normer.
Undervisning

Undervisning ges i mån av resurser. Beslut om undervisningens närmare uppläggning och om den
undervisning som ska vara obligatorisk fattas av institutionsstyrelsen.
Kunskapskontroll och examination
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a. Inom ämnet filmvetenskap betraktas film-, teve- och övrigt mediematerial som visas inom kursens ram som
obligatoriskt och därmed likställt med kurslitteraturen. Kursen examineras genom ett skriftlig examensarbete /
försvar av den egna uppsatsen samt opposition av annat examensarbete. Hemskrivningar och andra skriftliga
examinationsuppgifter skall författas och kunna presenteras elektroniskt. Kontroll av examinationsuppgifter
kan komma att ske genom programvaran Genuine Text. Eventuellt fusk, såsom plagiat, behandlas efter
anmälan från prefekt/studierektor av universitetets Disciplinnämnd.
b. Betygssättningen sker enligt en sjugradig betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Betyg för hel kurs uträknas genom aritmetiskt medelvärde.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga moment/delkurser.
e. Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.
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 för att bestämma betyg på provet, om inte särskilda skäl talar emot det.
Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller utbildningsplanen väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en period om tre terminer examineras enligt denna kursplan. Dock gäller fortfarande begränsningarna
enligt Kunskapskontroll och examination ovan. För överensstämmelser med det tidigare kurssystemet
hänvisas till institutionens studievägledare/studierektor/motsv.
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 kursen.
Kurslitteratur
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