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Beslut

Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden 2018-04-11 och kursplanen är fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för kultur och estetik 2018-04-18.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Kandidatexamen inom konstvetenskap eller motsvarande. Engelska 6.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

1200 Konstvetenskaplig kunskap och tolkning II 7.5

Kursens innehåll

Kursen, som förbereder för examensarbetet, ges som läskurs och relevant litteratur väljs i samråd med
handledare. Syftet är att studenten genom självständigt arbete ska förstå och reflektera över relationen mellan
den egna forskningsuppgiften och ett större konstvetenskapligt forskningsfält. Studenten ringar in ett
forskningsläge för sitt tänkta examensarbete och reflekterar över hur forskningsläget relaterar till studieobjekt,
material och forskningsfrågor.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- skriftligt och muntligt redogöra för samt diskutera och reflektera kring den lästa litteraturen med avseende
på såväl dess empiriska som teoretiska och metodologiska bidrag;
- omsätta insikterna från litteraturen i egna förslag till uppsatsprojekt eller andra former av empiriska
undersökningar;
- definiera ett forskningsläge utifrån ett valt studieobjekt och reflektera över hur forskningsläget relaterar till
material och forskningsfrågor.

Undervisning

Kursen ges som läskurs och studenten arbetar självständigt under handledning samt aktivt i seminarieform.
Undervisningen sker på engelska.

Kunskapskontroll och examination

a) Kursen examineras genom en individuell hemskrivning.

b) Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
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A = Utmärkt
B = Mycket bra 
C = Bra
D = Tillfredsställande 
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt

c) Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

d) För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften.

e) Vid underkännande gäller att studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra
ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Studerande som fått lägst betyget E på prov
får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Kurslitteratur

Litteratur väljs i samråd med handledare.
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