SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

KR2500, Examensarbete för master i kriminologi, 30,0 högskolepoäng
Master thesis in Criminology, 30.0 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-10-12 att gälla från och med 201109-01.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

2. Inplacering
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Masterprogrammet i Kriminologi. Kursen är obligatorisk för en
masterexamen med huvudområdet kriminologi. Kursen kan också läsas som fristående kurs.
Kursen är ett examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet kriminologi.
Huvudområde
Kriminologi

Fördjupning
A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
som förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen samt godkänt betyg på kurser på avancerad nivå motsvarande
minst 45 högskolepoäng i kriminologi (varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå) och minst 15
högskolepoäng i metod.

4. Innehåll
Kursen innebär att studenten planerar, genomför och presenterar resultaten av ett självständigt arbete av
teoretisk och empirisk relevans för huvudområdet kriminologi. Kursen innebär även att studenten kritiskt
granskar vetenskapliga arbeten och relaterar dem till en nationell och internationell forskningsfront.

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

2/ 3

Kunskap och förståelse
• Kritiskt granska och integrera empiriska, teoretiska och metodologiska forskningsresultat inom en väl
avgränsad del av huvudområdet kriminologi samt kunna tillämpa tillhörande nyvunna kunskaper i
skiftande sammanhang.
Färdighet och förmåga
• Avgränsa, designa, genomföra och presentera, både muntligt och skriftligt, resultaten av en
forskningsuppgift av hög relevans för huvudområdet kriminologi med betydande grad av självständighet,
och härigenom visa sådan färdighet som fordras för att självständigt kunna delta i kvalificerat forskningsoch utvecklingsarbete i privat, offentlig eller ideell sektor i nationella och internationella sammanhang.
• Självständigt planera och genomföra en opposition och relatera andras arbeten till den nationella och
internationella forskningsfronten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna utveckla, ta ställning till och argumentera för olika besluts- och handlingsstrategier som rör
samhälleliga och etiska implikationer av att använda egna och andras forskningsresultat i exempelvis
samhällsplanering, organisationsutveckling, omvärldsanalys, hot- eller riskbedömningar.
• Kunna värdera behovet av vidare forskning inom en väl avgränsad del av det kriminologiska
ämnesområdet och ta ställning i tillhörande prioriteringsfrågor och ansvarsförhållanden ur ett etiskt och
samhälleligt perspektiv.

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

7. Former för bedömning
För kursen fastställda mål prövas genom ett traditionellt slutseminarium där en skriftlig uppsats granskas av
examinator och opponent. Studenten får då både försvara sitt eget examensarbete och opponerar på någon
annans. För att säkerställa att muntliga förmågor och färdigheter prövas arrangeras en utåtriktad presentation
där studenten skall föreläsa om sitt examensarbete, alltså presentera studiens inriktning och preliminära
resultat inför en publik bestående av uppdragsgivare och externa aktörer plus en intresserad allmänhet. Båda
examinationstillfällena är obligatoriska.
All examination sker enskilt. Bedömningen görs alltid av särskilt utsedd examinator. Kriterier för bedömning
framgår av särskilt utdelad mall. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.
Student har 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. Antal provtillfällen kan
begränsas till fem. I det fall kursen har upphört eller genomgått större förändringar är studenten garanterad
tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med
utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning.
Om kursen ändras till innehåll och/eller litteratur kan examination ske enligt denna kursplan inom ett år efter
ändringen. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om
kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen senast givits. Därefter skall det prövas
i varje enskilt fall om examination får göras.
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8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
För att erhålla slutbetyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på examensarbetet, muntlig
presentation av detsamma samt opponentskap. För att erhålla slutbetyget Väl godkänd på kursen krävs
betyget Väl godkänd på examensarbetet, muntlig presentation av detsamma samt opponentskap.

9. Kursvärdering
Kursen kvalitetssäkras i enlighet med Sociologiska institutionens kvalitetssäkringsprogram. Kursledaren
ansvarar för att de studerande bereds tillfälle att göra en skriftlig kursvärdering under kursens gång eller i
slutet av kursen. I den mån det är praktiskt möjligt genomförs också en diskussion mellan lärare, examinator
och representanter för studenterna. Eventuella protokoll eller minnesanteckningar skall i sammanfattad form
lämnas till studierektor. Resultatet av utvärderingen och eventuella förändringar i kursens upplägg skall
förmedlas både till de studenter som genomförde utvärderingen och till de studenter som skall påbörja kursen.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

