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Kursplan
Fakulteten för konst och humaniora
Institutionen för musik och bild

4KD11E Examensarbete i konst och bildvetenskap, masternivå, 15
högskolepoäng
Degree Project in Art History and Visual Studies, 15 credits
Huvudområde
Konst och bildvetenskap
Ämnesgrupp
Konstvetenskap
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A2E
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för konst och humaniora 20190109
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2019
Förkunskaper
Konst och bildvetenskap III, 30 hp, samt 4KD10E Examensarbete magisternivå i konst
och bildvetenskap (15hp) eller motsvarande.

Mål
Kursens mål är färdigställandet av examensarbete på masternivå.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l

l

genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete på avancerad nivå. Detta innebär
att kunna formulera forskningsfrågor samt göra relevanta metod och teorival,
söka forskningslitteratur samt söka och analysera relevant forskningsmaterial
med hög grad av självständighet.
genomföra en opposition av ett självständigt arbete på avancerad nivå.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
l
l

l
l

Litteratur och materialsökning.
Självständigt arbete inom det konst och bildvetenskapliga fältet. Ämne för
arbetet väljs av den studerande i samråd med examinator.
Diskussion och kritisk granskning av andra självständiga arbeten.
Opposition av självständigt arbete på avancerad nivå.

Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Utbildningen bygger på de studerandes aktiva medverkan individuellt och i grupp.
Undervisningen består av seminarier och individuell handledning. Deltagande i
seminarierna är obligatoriskt. Den studerandes självstudier är en stor del av kursen.

l

Opposition av självständigt arbete på avancerad nivå.

Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.

Undervisningsformer
Utbildningen bygger på de studerandes aktiva medverkan individuellt och i grupp.
Undervisningen består av seminarier och individuell handledning. Deltagande i
seminarierna är obligatoriskt. Den studerandes självstudier är en stor del av kursen.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Kursen examineras genom muntliga och
skriftliga individuella uppgifter. Det självständiga arbetet granskas av en opponent vid ett
slutseminarium. Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

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. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen kan ej kombineras med 4KD20E
Examensarbete masternivå i konst och bildvetenskap, 30 högskolepoäng

Övrigt
Kursen kan kombineras med 4KD10E Examensarbete i konst och bildvetenskap 15 hp
(eller motsvarande konstvetenskapligt kurs som leder till magisterexamen) för att uppnå
motsvarande masternivå. Kursen kan ej kombineras med 4KD20E Examensarbete
masternivå i konst och bildvetenskap, 30 hp.
Eventuella merkostnader i samband med uppgifter eller dylikt bekostas av den enskilde
studenten.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Språkrådet (utg.), Svenska skrivregler. Stockholm: Liber, senaste upplagan, 263 s.
Övrig litteratur i anslutning till det självständiga arbetet, ca 1200 s., väljs ut i samråd med
handledare.

