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Kursplan
Fakulteten för konst och humaniora
Institutionen för kulturvetenskaper

5AE50E Examensarbete, arkeologi  masterkurs, 30 högskolepoäng
Master Thesis in Archaeology, 30 credits
Huvudområde
Arkeologi
Ämnesgrupp
Arkeologi
Nivå
Avancerad nivå
Fördjupning
A2E
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för konst och humaniora 20131211
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2014
Förkunskaper
Arkeologi 190 hp där ett examensarbete om minst 15 hp ingår samt 30 hp i arkeologi på
avancerad nivå eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
l

l

l

l
l

kritiskt bedöma arkeologiska källor och vetenskaplig litteratur samt föra en
självständig diskussion om de egenhändigt formulerade forskningsfrågorna
självständigt samla in, värdera och bearbeta olika typer av arkeologiskt
källmaterial
självständigt värdera och kritiskt analysera arkeologiskt material eller företeelser
kopplade till arkeologins roll i samhället ur olika perspektiv
kommunicera sina kunskaper och resultat muntligt och skriftligt
granska andras vetenskapliga arbeten på ett kritiskt och konstruktivt sätt

Innehåll
Den studerande ska, självständigt men med stöd av handledare, författa ett vetenskapligt
grundat examensarbete som försvaras på ett slutseminarium och därefter bearbetas med
hänsyn till de synpunkter som då framfördes.Till kursen hör också att kritiskt och
konstruktivt diskutera andras på seminarium framlagda examensarbeten. Närvaro är
obligatoriskt om inte annat anges.

Undervisningsformer
Undervisningen består av handledning samt arbets och slutseminarier. Delar av
undervisningen kan ske på engelska.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För godkänt resultat krävs att studenten uppnår målen för kursen samt visar aktivt
deltagande i seminarierna. I examinationen ingår även uppgiften att fungera som
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Undervisningen består av handledning samt arbets och slutseminarier. Delar av
undervisningen kan ske på engelska.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För godkänt resultat krävs att studenten uppnår målen för kursen samt visar aktivt
deltagande i seminarierna. I examinationen ingår även uppgiften att fungera som
opponent vid en annan students slutseminarium. För betyget Väl Godkänd krävs att den
studerande i sina muntliga och skriftliga presentationer intagit en självständig och
motiverad position i förhållande till sitt valda område.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Litteratur väljs i samråd med handledare.

