Kursplan för HIS S32
Historia: Examensarbete – masterkurs
A2E Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
15 högskolepoäng
Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid Området för humaniora och
teologi 2011-06-22
Reviderad av utbildningsledaren vid de humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-02-27.
Reviderad 2012-12-05 i enlighet med Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och
teologiska fakulteterna.
Kursen är valbar inom masterprogrammet i Historiska studier.
Undervisning sker på svenska.

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
• kunna redogöra för historiska sammanhang, tillstånd och förändringsprocesser samt
kunna redogöra för och reflektera över komplexa historiska problem utifrån en vald
forskningsuppgift
•

kunna redogöra för, använda, och problematisera olika teorier och perspektiv samt
diskutera relevansen i dessa för att lösa en bestämd forskningsuppgift

•

kunna relatera till och problematisera olika riktningar och forskningsmetoder inom
historievetenskapen och angränsande discipliner samt bedöma deras betydelse inom ett
valt forskningsområde

•

självständigt, kritiskt och kreativt kunna identifiera och formulera problem av
historievetenskaplig relevans

•

kunna kritiskt och systematiskt integrera och dokumentera kunskap från olika discipliner
med historisk inriktning samt analysera och bedöma komplexa företeelser även med
utgångspunkt i begränsad information

•

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 sitt eget vetenskapliga arbete i förhållande till annan forskning och
bedöma resultatens relevans i ett större, även internationellt, 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 masternivå

•

med god språkbehandling kunna göra muntliga och skriftliga presentationer både i ett
nationellt och internationellt sammanhang för olika målgrupper

•

kunna göra forskningsetiska bedömningar och diskutera historieforskningens roll i
samhället samt historikernas 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.

Undervisning och examination
Undervisningen sker i form av handledning och seminarier. Närvaro på seminarierna är
obligatorisk.
Examination sker genom att den studerande författar ett examensarbete och försvarar detta vid ett
seminarium, deltar aktivt i diskussionen av övriga examensarbeten på kursen, samt genomför en
muntlig presentation av det egna examensarbetet. Den muntliga presentationen sker normalt på
engelska och i annat fall på svenska.
Efter särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer förekomma.
Alla examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna ska 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). Först därefter får läraren rapportera betyget för
uppsatsen till Ladok.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs HIS S01, HIS S02, HIS S03, HIS S04, HIS S21, HIS S22, HIS
S23, HIS S24, HIS S31 eller motsvarande samt ytterligare 30 högskolepoäng som kan
tillgodoräknas i masterprogrammet Historiska studier, inriktning Historia.

Litteratur
För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga.

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 anmälningsoch informationsmaterial.

