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Kursplan
Fakulteten för samhällsvetenskap
Institutionen för statsvetenskap

2SK31E Examensarbete  självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Independent Degree Project, 15 credits
Huvudområde
Statsvetenskap
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G2E
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för samhällsvetenskap 20180613
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2019
Förkunskaper
Grundkurser i statsvetenskap 130 hp och påbyggnadskurser i statsvetenskap 3160 hp,
eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
l

l
l

självständigt planera, genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning av
ett statsvetenskapligt problem i en vetenskaplig uppsats,
självständigt försvara det självständiga arbetet på ett seminarium, och
självständigt opponera på ett examensarbete vid ett seminarium.

Innehåll
Studenten författar en självständig vetenskaplig uppsats i ett statsvetenskapligt relevant
ämne som försvaras på ett seminarium. Särskilda anvisningar finns i dokumentet
"Riktlinjer för uppsatser i statsvetenskap".

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarieövningar, samt genom handledning
i grupp eller individuellt.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att den
studerandes prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då studenten tillåts komplettera sin examination.
För att erhålla betyget E på kursen krävs att kursens mål är uppnådda. Betygskriterier
för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument senast i samband med
kursstart.

betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att den
studerandes prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då studenten tillåts komplettera sin examination.
För att erhålla betyget E på kursen krävs att kursens mål är uppnådda. Betygskriterier
för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument senast i samband med
kursstart.
Kursens mål examineras på ett seminarium där kandidatuppsatsen försvaras samt
opposition genomförs på annan sådan uppsats.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteratur bestäms i samråd mellan uppsatshandledare och student utifrån uppsatsämne,
ca 500 s.

