
Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-01-21 att gälla från och med 2016-
01-21, vårterminen 2016.

 

Allmänna uppgifter
 
Ingår som valbar kurs i Masterprogrammet i historiska studier  
Undervisningsspråk: Svenska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande: 

 

Kunskap och förståelse
- kunna reflektera över och kritiskt redogöra för komplexa historiska problem 
- kunna redogöra för historiska företeelser utifrån olika teorier och perspektiv 
- kunna förhålla sig till och problematisera olika riktningar och forskningsmetoder
inom historievetenskapen 
- kunna på en fördjupad nivå redogöra för historievetenskaplig metod 
  

 

Färdighet och förmåga

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISS40, Historia: Examensarbete - magisterkurs, 30
högskolepoäng

History: Master's (One Year) Thesis, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Historiska studier - specialisering i
historia

A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen



- självständigt och kritiskt kunna identifiera och formulera problem av
historievetenskaplig relevans 
- kunna analysera och teoretiskt reflektera över olika typer av historiska källor och
problematisera olika forskningslägen 
- kunna söka, kritiskt värdera och strukturera olika typer av information av relevans för
examensarbetet 
- kunna placera in det egna vetenskapliga arbetet i förhållande till annan forskning
och bedöma resultatens relevans i ett större forskningssammanhang 
- kunna planera, genomföra och dokumentera en egen undersökning inom ett valt
område under den givna tidsramen 
- kunna försvara den egna uppsatsen vid ett seminarium och kunna opponera på
andra uppsatser på avancerad nivå 
- med god språkbehandling kunna göra muntliga och skriftliga presentationer såväl i
en akademisk som i en icke-akademisk form 
  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna göra forskningsetiska bedömningar och diskutera historieforskningens roll i
samhället samt historikerns ansvar 
- kunna ta ansvar för sin kunskapsutveckling genom att identifiera sitt behov av
ytterligare kunskap 

 

Kursens innehåll
 
Kursen inleds med seminarier kring teoretiska och metodiska problem i
uppsatsskrivandet. I samråd med studenten tilldelas han/hon en handledare som
vägleder studenten i arbetet. Examensarbetet försvaras på ett seminarium. 

 

 

Kursens genomförande
 
En uppsats om 30 hp omfattar heltidsstudier om 20 veckor. Uppsatsarbetet utformas i
samråd med handledare så att det innebär heltidsstudier under motsvarande en hel
termin. Undervisningen sker i form av handledning och seminarier. Närvaro på
seminarierna är obligatorisk. 

 

Kursens examination
 
Examination sker genom att den studerande författar ett examensarbete och försvarar
detta vid ett seminarium, genomför en muntlig presentation av detta arbete samt
aktivt deltar i diskussionen av övriga examensarbeten på seminarierna. Om det vid
omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform kan denna
frångås om det är förenligt med kursmålen. 
Examensarbetet som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (PDF-format).
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•

•

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd 

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på 30hp inom masterprogrammet i
historiska studier, varav HISS01, HISS02, HISS03 måste ingå. 
  
  

 

Övrigt
 

Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial. 
Kursen ges vid Historiska institutionen, Lunds universitet 
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Prov/moment för kursen HISS40, Historia: Examensarbete - magisterkurs
 

Gäller från V16

 
1601   Examensarbete magisterkurs, 30,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1602   Seminariedeltagande, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1603   Opposition, 0,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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