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Förkunskaper
1–90 hp spanska inklusive 15 hp självständigt arbete samt ytterligare 15 hp 
ämneskurser i spanska på avancerad nivå. 
Svenska kurs B.

Mål
De studerande förväntas efter avslutad kurs: 
 
• kunna självständigt formulera ett vetenskapligt problem samt välja och kunna tillämpa 
adekvata vetenskapliga teorier och metoder på ett avgränsat ämne, 
• kunna självständigt söka och bedöma litteratur inom uppsatsens ämnesområde, 
• kunna bidra med egna tolkningar i arbetets analysdel, 
• ha uppnått mycket god skriftlig språkfärdighet, 
• kunna korrekt tillämpa vetenskaplig formalia, 
• kunna kritiskt granska och bedöma andras vetenskapliga texter på motsvarande nivå.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:  
 
• tillsammans med handledaren lägga upp en plan för arbetets utförande,  
• skriva en skriftlig uppsats som presenteras och försvaras på ett seminarium,  



• kritiskt granska en kurskamrats uppsats eller annat arbete som anvisas av handledaren.

Undervisningsformer
Undervisning sker genom seminarier och enskild handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Ventilering på seminarium och opposition på annan students uppsats eller arbete som 
anvisas av handledaren. Aktivt deltagande i seminarier.  
 
Handledning kan bara garanteras under den termin studenten är registrerad första 
gången på kursen.  
 
Student vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt till den 
sjugradiga ECTS-skalan. För att få sitt betyg översatt ska studenten lämna en begäran 
om detta till läraren vid kursstart.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en skriftlig kursutvärdering. Kursutvärderingen 
sammanställs, återkopplas till studenterna samt arkiveras.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Santini, Adrián. 2006. 
Breve compendio de redacción científica 
(Institutionen för humaniora, Växjö universitet), 
67 s. 
 
Övrig kurslitteratur bestäms i samråd med handledaren. 
 


