Dnr: UGA 2014/40253.1.2

Kursplan
Fakulteten för konst och humaniora
Institutionen för kulturvetenskaper

4HI40E Examensarbete, historia – magisterkurs, 15 högskolepoäng
Essay in history – first year master level, 15 credits
Huvudområde
Historia
Ämnesgrupp
Historia
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A1E
Fastställande
Fastställd 20090616
Senast reviderad 20141202 av Fakulteten för konst och humaniora. Smärre justeringar.
Kursplanen gäller från och med vårterminen 2015
Förkunskaper
Historia 90 hp varav 30 hp på nivå G2E samt kurser motsvarande 15 hp på avancerad
nivå.

Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
l
l
l
l
l

l
l

kritiskt bedöma historiska källor,
förhålla sig till vetenskaplig litteratur ur olika perspektiv,
föra en reflekterande diskussion om premisserna för de egna forskningsfrågorna,
självständigt finna, samla in, värdera och bearbeta skilda typer av källmaterial,
presentera och argumentera för forskningsrönens betydelse i en
sammanhängande text,
bedöma och värdera seminariets synpunkter och bearbeta texten efter detta,
kritiskt och konstruktivt granska examensarbeten som läggs fram på seminarium.

Innehåll
Den studerande ska författa ett vetenskapligt grundat examensarbete och i
seminarieform kritiskt diskutera framlagda examensarbeten. Förmåga till hög grad av
självständigt och kritiskt förhållningssätt ska uppvisas både i forskningsprocess och
skrivprocess och i seminariedeltagandet.
Undervisningen bedrivs på svenska i form av obligatoriska seminarier. Varje studerande
ska även genomföra en förelagd uppgift som opponent. Examensarbetet kan skrivas på
engelska.

Undervisningsformer
Undervisningen består av arbets och diskussionsseminarier. Delar av undervisningen
kan ske på engelska. Närvaro är obligatorisk om inte annat anges. Arbetet presenteras
fortlöpande enligt ett schema som fastställs av examinatorn. Examensarbetet försvaras
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Undervisningsformer
Undervisningen består av arbets och diskussionsseminarier. Delar av undervisningen
kan ske på engelska. Närvaro är obligatorisk om inte annat anges. Arbetet presenteras
fortlöpande enligt ett schema som fastställs av examinatorn. Examensarbetet försvaras
på ett slutseminarium och varje studerande ska även genomföra en förelagd uppgift som
opponent.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom fortlöpande prestationer och diskussioner av examensarbeten
i seminarier samt vid ett slutseminarium där den studerande lägger fram och försvarar
examensarbetet. För godkänt resultat krävs aktivt deltagande i uppsatsseminarierna. I
examinationen ingår även uppgiften att fungera som opponent vid en annan studerandes
slutseminarium.
För betyget Väl godkänd krävs att den studerande i sina muntliga och skriftliga
presentationer intagit en i högre grad självständig och motiverad position gentemot
tidigare forskning samt uppvisat förmåga till att inta ett kritiskt förhållningssätt i relation
till såväl källor som litteratur.
Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i
enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.
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uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9144268424, 129 s.
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