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Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvetenskaper 2018-08-31 att gälla från
och med 2018-08-31, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper
Inplacering

Kursen ges som en fristående, praktikorienterad, kurs på avancerad nivå och kan leda
fram till magisterexamen
Huvudområde

Fördjupning

Filmvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Den studerande skall ha kurserfordringar motsvarande en kandidatexamen med
filmvetenskap som huvudämne.
Lärandemål

Efter genomgången utbildning skall studenten -ha fördjupad kunskap om olika kritiska
och teoretiska förhållningssätt till filmvetenskapliga problemställningar -förmåga att
tillämpa begrepp och metoder i nya sammanhang och för nytt material

Former för undervisning
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Examinationen sker muntligt och/eller skriftligt, i samband med undervisning eller i
form av tentamen. Viss examination sker i samband med seminarier och gruppövningar,
varför obligatorisk närvaro vid dessa moment krävs.
Former för bedömning
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Som betyg används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd
på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 50% av kursens poängantal. För
studerande som underkänts i prov ges möjlighet till förnyat prov. Den som godkänts i
prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Student som underkänts två gånger i
prov för viss kurs eller del av kurs har rätt att begära att annan examinator utses. Sådan
begäran skall vara skriftlig
Kursvärdering

Studierektor ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och
regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former ligger till grund
för kursens utformning.
Övrigt

Jämställdhets- och jämlikhetsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning
och utvärdering. Därutöver skall kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra om
och problematisera ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.
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