
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-10-21 att gälla från och med 2012-09-01. 

 

Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

 

2. Inplacering
Kursen ges på avancerad nivå som fristående kurs i Teaterstudier.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 60 hp Dramatik eller 60 hp Teaterstudier på grundnivå samt

kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande utländsk

examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande SvB och EnA 

 

4. Innehåll
Kursen bygger vidare på teaterstudier på grundnivå och innebär en fördjupning av de kunskaper och

färdigheter som utgör målen för kandidatexamensarbetet. Kursen ger en breddad orientering i drama- och

teatervetenskaplig forskning och en vetenskaplig fördjupning inom ett begränsat temaområde. Studenten övar

förmågan att identifiera och diskutera aktuella forskningsproblem inom ämnesområdet. Kursen ger likaså en

förstärkt övning i att inom ramen för ett seminarium diskutera det egna skriftliga arbetet och även föra en

konstruktiv kritisk diskussion kring andras arbeten. 

 

5. Mål

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

TS2211, Teaterstudier, Magisterexamensarbete, 15,0 högskolepoäng
Theatre Studies, Master degree project, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
Teaterstudier A1E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för

magisterexamen
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Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 

Kunskap och förståelse

 självständigt  identifiera och redogöra för drama- och teatervetenskapliga problem 

 

Färdighet och förmåga

visa en utökad förmåga att självständigt formulera och diskutera drama- och teatervetenskapliga problem 

visa förmåga att planera och inom givna tidsramar genomföra ett skriftligt arbete med höga vetenskapliga

anspråk 

ansvara för och leda en vetenskaplig seminariediskussion kring ett skriftligt arbete 

visa förmåga att arbeta självständigt 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens 

göra självständiga bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

 

6. Litteratur
Studenten förväntas själv söka relevant litteratur för arbete med examensarbetet, med visst bistånd av

handledare.

 

7. Former för bedömning
Examinationen på kursen utgörs av granskningen av examensarbetet, vilket skall omfatta omkring 30 sidor.

Granskningen utförs dels av kursansvarig lärare, dels av deltagarna i ventileringsseminarium, i vilket

deltagande är obligatoriskt. För godkänt resultat krävs dessutom aktiv närvaro vid avancerade seminariet,

försvar av egna examensarbetet och opposition på en annan students examensarbete. 

För student som underkänts ges möjlighet till förnyad examination. Den som godkänts får inte delta i ny

examination för högre betyg. Student som har underkänts två gånger på samma examination har rätt att få en

annan examinator utsedd. Begäran skall vara skriftlig och ställas till studierektor. Institutionen har att bifalla

sådan begäran, om det är praktiskt möjligt.

 

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd krävs aktivt deltagande i kursens seminarier samt färdigställande och försvar av ett

magisterexamensarbete, samt genomförd opposition på en annan students examensarbete. för betyget Väl

Godkänd krävs att studenten på ett synnerligen produktivt och kritiskt reflekterande sätt uppfyller kursmålen. 

 

Betyget Godkänd kan inte ändras till Underkänd på students begäran. Examinator har möjlighet att begära

kompletteringar av examensarbetet för betyget Godkänd och att ange tidsram för detta.

Kompletteringsuppgift skall delges studenten ifråga skriftligt och inlämnas inom av läraren utsatt tid.

 

9. Kursvärdering
Institutionen ansvarar för att kursvärdering systematiskt och regelbundet utförs och sammanställs i enlighet

med styrdokument för kursvärdering vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
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(www.lir.gu.se/om oss/styrdokument)

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med DR6100 Dramatik: Fördjupningskurs 2 och DR2211

Dramatik: Magisteruppsats.
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