HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

AE2020, Arkeologiskt självständigt examensarbete, 30,0
högskolepoäng
Archaeological essay, 30.0 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2006-11-20 och senast reviderad 2011-05-31.
Den reviderade kursplanen gäller från och med 2011-09-01.
Utbildningsområde: Humanistiskt 80 %, Naturvetenskapligt 20 %
Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier

2. Inplacering
Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå. Den kan läsas helt fritt och kan fungera som momentet
självständigt arbete i en Masterexamen (120hp).
Huvudområde
Arkeologi

Fördjupning
A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
masterexamen

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Kandidatexamen (180hp), eller motsvarande, med något av ämnena Arkeologi
eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (90hp), alternativt Fil. Kand. examen (120p) med något
av ämnena Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne (60p), (enligt kursplaner
gällande till 2007-06-30).

4. Innehåll
Kursen består av ett mindre antal föreläsningar som behandlar olika aspekter av temat arkeologiskt
vetenskapligt textförfattande. Den studerande arbetar parallellt med dessa föreläsningar med ett självständig
skriftligt examensarbete vilket handleds av lärare. Detta arbete redovisas inom ramarna för ett seminarium.
Inom ramarna för kursen ingår olika pedagogiska former såsom föreläsningar och seminarier.
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5. Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
Kunskap och förståelse
• på ett fördjupat sätt redogöra för, och ha kritisk förståelse och insikt om ett självständigt valt arkeologiskt
studiefält, samt dess teorier och metoder och dessas historiska bakgrund
Färdighet och förmåga
• ha utvecklat sina studiefärdigheter enskilt genom ett större självständigt skriftligt arbete
• muntligt argumentera genom en opposition av annans students skriftliga arbete samt försvara det egna vid
seminarium
• inhämta, tillgodogöra sig och kritiskt hantera stora teoretiska och metodologiska informationsmängder
samt bearbeta, analysera, tolka och presentera dessa skriftligt inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera, analysera och förhålla sig till det valda arkeologiska studiefältets teorier och metoder och
dessas samtidspolitiska dimensioner
• definiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
Kursen examineras med hjälp av det självständiga skriftliga arbetet och dettas redovisning vid ett
seminarium. Det självständiga skriftliga arbetet bedöms av en extern (ej handledare) examinator. Den
studerande har, om det är praktiskt möjligt, rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. Begäran om byte av examinator skall vara skriftligt och ställas till institutionens
studierektor. För studerande som inte godkänts på prov anordnas nytt prov i anslutning till det första. Den
som godkänts i prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

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

9. Kursvärdering
Lärare på kursen ansvarar för att studenternas synpunkter systematiskt inhämtas genom skriftliga
utvärderingar vid kursens slut och att resultaten av utvärderingarna ligger till grund för kursens utformning.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

