HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

KP1126, Outro, 7,5 högskolepoäng
Outro, 7.5 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-01-17 att gälla från och med 2012-01-19.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper

2. Inplacering
Kursen ges inom Kultur, kandidatprogram (H1KLT)
Grundnivå
Huvudområde
Kulturvetenskap

Fördjupning
G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
Godkänt 150hp på tidigare kurser samt genomgången uppsatskurs inom Kultur, kandidatprogram (H1KLT).

4. Innehåll
Outro är en syntetiserande kurs där kunskaperna och erfarenheterna från hela studietiden på Kultur,
kandidatprogram vävs samman, diskuteras och omsätt i praktisk utåtriktad verksamhet. Studenten omvandlar
och presenterar sina examensarbeten i form av till exempel konferenspapers, utställningar eller debattartiklar.
Resultatet presenteras vid en avslutande offentlig redovisning. Arbetet med redovisningen är lärarlett men
ansvaret för genomförandet är en viktig del av studentens uppgift. Samtliga studenter ansvarar för
redovisningen och deltar i diskussioner om upplägg, inriktning, vilka gäster som ska bjudas in och hur
arrangemanget i sin helhet ska se ut.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse
- förhålla sig självständigt till kulturvetenskapliga begrepp, metoder och teoretiska perspektiv.
Färdighet och förmåga
- i samarbete med andra studenter presentera sina kulturvetenskapliga färdigheter och kunskaper för
omvärlden
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- uttrycka ett etiskt och reflexivt förhållningssätt till sin verksamhet och kommande yrkesliv

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

7. Former för bedömning

Examinationen sker genom ett aktivt deltagande, enskilt eller i grupp, i planering, förberedelser och
genomförande av en offentlig, performativ presentation av självvalt tema.
För studerande som underkänts eller inte kunnat delta i de olika kursmomenten ges möjlighet till förnyad
examination. Antal provtillfällen begränsas till fem. Student äger rätt till byte av examinator, om det är
praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan begäran ställs till
institutionen och skall vara skriftlig.
I det fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar garanteras studenten tillgång till minst tre
provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt av kursens
tidigare uppläggning.

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

9. Kursvärdering
Programkoordinator ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former beaktas vid kursens utformning.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Likabehandlingsaspekter 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.

