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Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2010-12-13 och senast
reviderad 2017-12-19 av Institutionen för språk och litteraturer. Den reviderade
kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer
Inplacering

Kursen hör till avancerad nivå och ges som fristående kurs. Fullgjord kurs ingår i
magisterexamen eller masterexamen med franska som huvudområde.
Huvudområde

Fördjupning

Franska

A1E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för magisterexamen

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen samt godkänd Fördjupningskurs i
franska 30 högskolepoäng (varianten med självständigt arbete, FR1300, eller FR4200
med uppsatsarbete enligt tidigare examensordning) eller motsvarande samt Franska:
Skönlitteratur och Litteraturvetenskaplig teori, 30 hp (FR2401) på avancerad nivå, eller
motsvarande.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
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- välja metod för en vetenskaplig undersökning, sammanställa ett material eller en
korpus att använda i denna undersökning och se till att den valda metoden tillämpas
konsekvent;
- tillämpa vetenskapliga begrepp i samband med analys av insamlade data;
Färdighet och förmåga
- uttrycka sig i skrift på franska på en nivå som ungefär motsvarar C2 i Gemensamma
europeiska referensramen för språk;
- i skrift ge ett innehållsstoff en klar och precis beskrivning i en stil som passar för
sammanhanget, samt tillämpa gängse regler för citat- och hänvisningsteknik och akribi;
- genomföra ett resonemang med beaktande av argumentens relevans och hållbarhet;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- självständigt formulera problemställningar på ett sådant sätt att dessa genom en
vetenskaplig undersökning kan förses med någon form av svar;
- söka och självständigt värdera kunskap på vetenskaplig nivå, samt insiktsfullt resonera
kring erhållna resultat utifrån en given teoretisk utgångspunkt.
Innehåll

Kursen består av följande delmoment:
a) Uppsats. Det självständiga arbetet, som syftar till att utveckla studenternas kritiska
tänkande och förtrogenhet med vetenskaplig metodik, har formen av en på franska
avfattad uppsats av vetenskaplig karaktär om ca 25 000 ord (± 10%). Uppsatsen skall
behandla ett ämne inom en litteraturvetenskaplig specialisering som valts i samråd med
handledare och bygga på problemformuleringar som diskuterats med handledaren. Det
analyserade materialet skall ha en väsentligt större omfattning än vad som krävs för
självständigt arbete 15 högskolepoäng (FR2502). Dessutom krävs mer av teoretisk
fördjupning och större självständighet i analyser och diskussion.
b) Seminarier. Den egna uppsatsen ventileras på seminarium. Varje studerande ska
därutöver vid något tillfälle fungera som opponent på någon annans uppsats.

Former för undervisning

Seminarier och individuell handledning.
Undervisningsspråk: franska och svenska
Former för bedömning
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I examinationen ingår att producera ett självständigt arbete, som försvaras muntligt vid
ett seminarium. Examinator sätter betyg på uppsatsen och försvaret av denna.
Examinator kan utnyttja medbedömare.
Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Vid
inlämningsuppgifter kan möjlighet till komplettering komma att erbjudas för att uppnå
betyget godkänt. En sådan komplettering ska då göras inom utsatt tid (vanligtvis fem
arbetsdagar efter att resultatet meddelats), annars rapporteras betyget underkänt.
Student som godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Den
studerande har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att
betygsättas.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall kursen upphör eller genomgår större förändringar garanteras studenten
tillgång till tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av ett år med
utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet att göra en skriftlig utvärdering av kursen. Resultatet från
utvärderingen publiceras digitalt.
Övrigt

Likabehandlingsaspekter skall beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och
utvärdering. Därutöver skall kursen medvetandegöra kring och problematisera
ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbar utveckling.
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