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Fransk kontrastiv grammatik med översättning (7,5 hp) och Fransk litteratur:
L'écriture autobiographique (7,5 hp) eller motsvarande samt ytterligare 15 hp
ämneskurser i franska på avancerad nivå, eller
för inriktning mot översättning: Magisterkurs med översättningsinriktning franska
svenska (30 hp) eller motsvarande.

Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
• formulera ett vetenskapligt problem samt välja och tillämpa adekvata teorier och
metoder för att undersöka problemet,
• söka och värdera litteratur inom uppsatsens ämnesområde,
• formulera och utveckla argument och framföra dessa i både muntlig och skriftlig form,
• kritiskt granska vetenskapliga arbeten på motsvarande nivå,
• skriva vetenskaplig text på franska.

Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i ämneskurserna i franska samt i någon av de valbara
kurser som erbjuds inom masterprogrammet eller andra motsvarande kurser.
Studenterna utformar sina uppsatsarbeten genom att vidareutveckla de teoretiska och
tematiska frågor som de arbetat med under kurserna. Uppsatsen skrivs på franska och
valet av uppsatsämne sker i samråd med examinator/handledare.

Undervisningsformer
Uppsatskursen består av obligatoriska seminarier där den studerande presenterar sitt
uppsatsarbete samt läser och kommenterar övriga studenters arbeten.
Uppsatsseminarierna kan samla studenter från flera ämnesområden kring liknande
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tematiska frågor som de arbetat med under kurserna. Uppsatsen skrivs på franska och
valet av uppsatsämne sker i samråd med examinator/handledare.

Undervisningsformer
Uppsatskursen består av obligatoriska seminarier där den studerande presenterar sitt
uppsatsarbete samt läser och kommenterar övriga studenters arbeten.
Uppsatsseminarierna kan samla studenter från flera ämnesområden kring liknande
frågeställningar. Uppsatsarbetet presenteras fortlöpande enligt ett schema som fastställs
av handledaren. Uppsatsen försvaras på ett slutseminarium.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom fortlöpande presentationer och diskussioner av
uppsatsarbetet i seminarier samt vid ett slutseminarium där studenten lägger fram och
försvarar uppsatsen. Varje studerande skall även genomföra en förelagd uppgift som
opponent
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till endast
fyra ytterligare tillfällen.
Översättning av betyg till den sjugradiga ECTSskalan kan erhållas på begäran. En
begäran om översättning skall helst ske i samband med kursstart, dock senast innan
slutbetyg sätts för kursen.

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

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteratur väljs i samråd med handledare.

