INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD

KUA110 Examensarbete för masterexamen i Kulturvård, 30
högskolepoäng
Master Thesis in Conservation, Two Years, 30 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Programrådet för kulturvård 2007-06-18 och senast
reviderad 2021-10-11 av Institutionen för kulturvård. Den reviderade kursplanen gäller
från och med 2022-01-17, vårterminen 2022.
Utbildningsområde: Konst 50 % och Design 50 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvård
Inplacering

Kursen är en examenskurs på avancerad nivå för erhållande av masterexamen i
kulturvård.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Masterprogram i kulturvård (N2KUV)
Huvudområde

Fördjupning

Kulturvård med inriktning mot
konservering

A2E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för masterexamen

Kulturvård

A2E, Avancerad nivå, innehåller
examensarbete för masterexamen

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser motsvarande 75 hp, inklusive alla
obligatoriska kurser, i enlighet med gällande utbildningsplan.
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• redogöra för huvudområdet kulturvård, inbegripet såväl brett kunnande inom
området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt
fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete,
• visa fördjupad metodkunskap inom det kulturvårdande fältet, och visa förmåga att
kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,

Färdigheter och förmåga

• kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta
arbete,
• redogöra för och diskutera både muntligt och skriftligt, i såväl nationella som
internationella sammanhang, sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
• delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständigt arbeta i annan
kvalificerad verksamhet,
• göra bedömningar inom huvudområdet kulturvård med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• redogöra för vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används,
• identifiera eget behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för den egna
kunskapsutvecklingen.
Innehåll

Examensarbetet ger möjlighet till fördjupning och tillämpning av de kunskaper och
färdigheter som uppnåtts under masterutbildningen. Kursen genomförs som
ett teoretiskt och metodiskt självständigt arbete. Studenten skall kunna precisera,
avgränsa och genomföra en vetenskaplig studie inom den egna specialiseringen. Arbetet
kan påbörjas efter det att studenten presenterat en projektplan, utifrån en metodisk
medvetenhet, teoretiska och empiriska kunskaper, och fått denna godkänd av
handledaren.
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Kursen avslutas med ventilering av studentens examensarbete vid ett seminarium.
Studenten skall även genomföra opposition på minst ett examensarbete på avancerad
nivå.

Former för undervisning

Arbetet genomförs självständigt under kvalificerad handledning.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
Former för bedömning

Kursen examineras genom:
Provmoment 1: inlämning av uppsats eller motsvarande arbete (28 hp)
Provmoment 2: muntlig redovisning av uppsats eller motsvarande arbete vid
seminarium (1 hp)
Provmoment 3: opponering på annan uppsats eller motsvarande arbete på avancerad
nivå (1 hp)
Studenten 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.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På provmoment 1 ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller
Underkänd (U).
På provmoment 2 och 3 ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För betyget Godkänd (G) på kursen krävs Godkänt (G) på provmoment 1, 2 och 3.
För betyget Väl Godkänd (VG) på kursen krävs Väl Godkänt (VG) på provmoment 1
och Godkänt (G) på provmoment 1 och 2.
Kursvärdering

Resultatet av kursvärderingen och förslag till eventuella förändringar i kursens upplägg
arkiveras och ska finnas tillgängligt på institutionen inom rimlig tid efter kursavslutning
samt ska förmedlas till de studenter som följt kursen och till kommande studenter nästa
gång kursen ges.
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Övrigt

Kostnader: Studenten svarar själv för kostnader för litteratur, personliga verktyg samt
personlig skyddsutrustning (se Kursguiden). Extra kostnader kan tillkomma i samband
med studiebesök.
Arbetsmiljö: Riskidentifiering och Arbetsmiljöverkets tillämpliga AFS framgår av
Kursguiden. Läs mer: http://medarbetarportalen.gu.se/arbetsmiljohandboken
Miljö och hållbar utveckling: Göteborgs universitets miljöledningssystem är certifierat
enligt ISO 14001 och EMAS. Det innebär att vi på institutionen och fakulteten arbetar
med miljöfrågor på ett strukturerat och långsiktigt sätt. Varje år genomförs både intern
och extern miljörevision av universitetets verksamhet. Läs mer:
http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Policy/
Kvalitetssäkring: Uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med
gällande Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs
universitet.
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