HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN

LI2201, Magisteruppsats, 15,0 högskolepoäng
Magister Degree Project, 15.0 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 2013-10-08 att gälla från
och med 2014-01-19.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

2. Inplacering
Fristående kurs
Avancerad nivå
Huvudområde
Lingvistik

Fördjupning
A1E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
magisterexamen

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i Lingvistik/Allmän språkvetenskap eller kandidatexamen från
annan grundutbildning inom näraliggande ämnesområden som språkämnen, filosofi etc, samt genomgångna
kurser om 45 hp på avancerad nivå varav minst 15 hp i Lingvistik/Allmän språkvetenskap.

4. Innehåll
Uppsatsen skall ge prov på den studerandes fördjupade förmåga att med hög grad av självständighet söka
information och på ett kritiskt sätt värdera denna, och kunna sammanställa den i form av en vetenskaplig
uppsats inom givna tidsramar. Kursen innehåller fortlöpande uppsatsseminarier samt viss individuell
handledning. Seminarierna består av teoretisk och metodologisk uppsatsförberedelse, praktiska
uppsatsförberedelser, att formulera ett forskningsbart problem, PM-skrivande, formaliagenomgång etc.

5. Mål
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Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inbegripet såväl överblick över området som fördjupde
kunskaper inom vissa delar av området,
• identifiera och kritiskt bearbeta delar av området,
Färdighet och förmåga
• utföra olika typer av problemlösningar och analyser av språk och kommunikation,
• med hög grad av självständighet, och på ett kritiskt värderande sätt, formulera, avgränsa och utföra en
forskningsuppgift som är relevant för området,
• inom givna tidsramar författa en vetenskaplig uppsats och försvara denna vid ett ventileringsseminarium
samt opponera på annan uppsats,
• skriftligt och muntligt presentera och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

6. Litteratur
Litteratur väljs utifrån uppsatsämnet av den studerande i samråd med handledaren.

7. Former för bedömning
Uppsatsen redovisas vid ett ventileringsseminarium. Den studerande ska vid ett ventileringsseminarium också
fungera som opponent på en annan uppsats.
För godkänt resultat krävs också aktivt deltagande vid de fortlöpande seminarierna.
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.

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

9. Kursvärdering
Studierektor ansvarar för att de studerandes synpunkter inhämtas efter kursens slut, och att hänsyn till
resultaten av utvärderingarna tas för kursens fortsatta utformning.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

